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ОПОВІДЬ ПРО ПАЛАЦИ ЗБОРІВ

Р о з д і л  1
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Тоді в присутності Васудеви,  Майя 1 сказав Партсі,  звернувшись до нього з лагідними словами та з 

шанобливо  складеними  долонями,  вітаючи  його  знову  й  знову:  «Ти,  о  сину  Кунті,  врятував  мене  від 
розгніваного Крішни та від Паваки, які хотіли спалити мене. Скажи, що я повинен зробити для тебе?».

А р д ж у н а  с к а з а в :
Тобою і так уже зроблено все. Будь щасливий та йди собі, о великий асуро! Будь завжди прихильний до 

мене, як і ми прихильні до тебе.
М а й я  в і д п о в і в :
О володарю, те, що ти сказав, гідно тебе, о туре серед мужів! Я хочу зробити що-небудь приємне для  

тебе, о нащадку Бгарати! Адже я великий будівничий, воістину Вішвакарман 2 данавів. Тому я хочу зробити 
що-небудь для тебе, о пандаво!

А р д ж у н а  м о в и в :
Ти вважаєш, що тебе врятовано мною від небезпеки, яка загрожувала твоєму життю. Навіть якщо це 

було так, то я однаково не можу дозволити тобі зробити що-небудь для мене. Але я не хочу також, щоб  
бажання твоє було даремним, о данаво! Зроби що-небудь для Крішни, — це й буде нагородою для мене.

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
І  Васудева,  спонукуваний  Майєю,  о  туре  з  роду Бгарати,  хвилину подумав  про  те,  що  тому варто 

доручити. І попросив його Крішна вибудувати палац: «Збудуй такий палац, який вважаєш ти, о сину Діті,  
гідним царя справедливости, такий, якого не міг би відтворити, навіть розглянувши його з усією увагою, 
ніхто з людей в усьому цьому земному світі.  Збудуй,  о Майє, такий палац, у якому ми могли би бачити 
здійснені тобою задуми: небесні, асурів і людські!». І почувши те слово, Майя зрадів тоді й з радістю склав 
план  палацу  для  Пандава,  подібного  до  небесних  чертогів.  Потім  Крішна  й  Партха,  повідомивши,  як 
належить, про все цареві справедливости Юдхіштхірі, представили йому Майю. І Юдхіштхіра тоді віддав 
йому належні почесті. Майя прийняв їх і, зустрінутий сам з пошаною, віддав йому відповідну шану. І той 
син Діті,  о  володарю народів,  розповів  там  синам  Панду про  діяння  первородних божеств,3 о  нащадку 
Бгарати! Відпочивши якийсь час і обміркувавши усе, той Вішвакарман приступився до спорудження палацу 
для  шляхетних  пандавів.  Згідно  бажань  партхів  і  шляхетного  Крішни  він,  повний  великого  блиску  й 
могутности,  зробив у сприятливий день урочисті  священні обряди. Догодивши тисячам двічінароджених 
приготовленим на молоці рисом і роздавши їм різноманітні багатства, він відміряв для того палацу ділянку 
площею в десять тисяч ліктів, чудову видом, чарівну, яка відрізнялася сприятливим розташуванням за всіх 
пір року.

Так вістить розділ перший в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Поживши  щасливо  в  Кхандавапрастсі,4 Джанардана,5 гідний  шанування  й  шанований  з  любов’ю 

партхами, вирішив відправитися додому, щоб побачити батька. Попрощавшись тоді із царем справедливости 
та із Прітхою, він, велеокий, гідний почестей усього світу, схилився головою до стіп сестри свого батька. І 
коли вона поцілувала  Кешаву в  голову і  обійняла його,  велеславний Крішна побачив тоді  свою сестру. 
Підійшовши потім до неї, з ніжністю, великий  Хрішикеша,6 розплакавшись, сказав милій, приємномовній 
Субхадрі повні змісту й правди слова, добрі та виразні,  гідні й незрівнянні. Вона теж ушанувала його і,  
сказавши  слова,  призначені  для  передачі  своїм  родичам,  кілька  разів  привітала  його  поклоном  голови.  
Попрощавшись  із  нею  й  благословивши  красуню,  Джанардана  з  роду  Врішни  побачив  потім  Крішну 
(Драупаді)  і  Дхаумью.7 Кращий  з  чоловіків  ушанував,  як  слід,  Дхаумью.  Утішивши  потім  Драупаді  й 
попрощавшись  із  нею,  мудрий  і  всемогутній  Джанардана  разом  з  Партхою  підійшов  до  його  братів. 
Оточений п’ятьма братами, начебто Шакра безсмертними, Крішна, тур з роду Яду, шанобливо обдарував  
тоді  богів  і  брахманів  вінками,  молитвами,  уклонами й  різними пахощами.  Виконавши всі  обряди,  він,  
кращий  серед  нерушимих,  зібрався  в  дорогу.  Приношенням  чаш  з  кислим  молоком,  плодів  і  зерен 
спонукавши гідні  шанування брахманів,  вимовивши «свасті» і  роздавши їм багатство, він потім обійшов 
навколо них зліва направо. Зійшовши на чудесну золоту колісницю під прапором із зображенням Таркшьї,8 

опоряджену  палицею,  диском,  мечем,  луком  Шарнга 9 та  іншими  видами  зброї,  він,  лотосоокий,  у 
сприятливий місячний день і мить, при щасливому сузір’ї відправився в путь на цій колісниці, запряженій  
його конями Сайньєю і Сугривою.10

І тоді цар Юдхіштхіра з любови до Крішни зійшов слідом за ним на колісницю, і, відсторонивши його  
візника Даруку,  кращого серед візників, володар кауравів сам взяв повід. Арджуна теж, зійшовши до них,  
став обмахувати  з  ліва направо велику голову Крішни білим опахалом з буйволових хвостів із  золотим 
держалном. А відважний Бгімасена разом із близнюками їхав за Крішною, оточений жерцями й городянами. 
Кешава,  нищитель  ворожих  героїв,  під  супроводом  братів,  сяяв  подібно  вчителеві,  якого  проводжають 
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улюблені учні. Попрощавшись із Партхою і міцно обійнявши його, вклонившись Юдхіштхірі, Бгімасені й 
обом близнюкам,  Говінда сам був  обійнятий та прийнятий з  пошаною обома близнюками.  Умовившись  
потім  належним чином про  нову зустріч  і  велівши пандавам  повернутися  разом  з  їхніми  супутниками, 
Крішна, нищитель Мадгу,11 відправився у своє місто, немов це був другий Пурандара. А ті проводжали його  
очима  поки  він  не  зник,  а  потім  вони  ще  довго  проводжали  Крішну  думками,  сповнені  любови  й 
прихильности до нього. Але красний Крішна швидко зник з очей тих, чиї серця так ненаситно жадали бачити 
його. А партхи, ті тури серед чоловіків, з думками, зверненими до Говінди, припинили йти за ним далі й  
неохоче вернулися у своє місто. Крішна тим часом на своїй колісниці прибув у Двараку.

Так вістить розділ другий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Тоді Майя сказав Арджуні, синові Прітхи, кращому з переможців: «Прошу в тебе дозволу: я піду, але 

незабаром повернуся. На північ від Кайласи, біля гори Майнаки,12 в той час, коли вшановували всіх данавів 
на березі озера Біндусарас,13 мною була зроблена гарна посудина з дорогоцінних каменів, яка була в палаці 
Врішапарвана, вірного даному слову. Якщо вона ще там, я візьму її та повернуся, о нащадку Бгарати! Потім 
я  буду  будувати  для  славного  Пандава  палац,  що  тішить  душу,  мальовничий,  прикрашений  усіма 
коштовностями. Є також в озері Біндусарас найчудовіша палиця, о нащадку Куру,  покладена туди царем 
Яуванашвою 14 після того, як він убив нею у битві всіх ворогів. Всіяна золотими гостряками, важка й міцна, 
здатна витримувати будь-яку вагу й убивати всіх ворогів, вона дорівнює сотні тисяч звичайних палиць і 
підходить для Бгіми, так само як для тебе лук Гандіва. Є там і звучна мов грім, велика мушля Девадатта,15 

що належала  Варуні.  Все  це  я  дам  тобі,  без  сумніву!».  Сказавши  так  Партсі,  той  асур  відправився  на 
північний схід.

А на північ від Кайласи, біля гори Майнаки, є чудова скеля Хіраньяшрінга,16 із великих дорогоцінних 
каменів.  Там  же  є  й  прекрасне  озеро  Біндусарас,  де  цар  Бхагіратха  уперше  побачив  Ґангу,  прозвану 
Бхагіратхі, й жив багато років. Де всемогутнім володарем всіх істот (Шива) було зроблено сто найкращих 
жертвопринесень,  о  найперший  з  роду  Бгарати.  Де  для  краси  були  споруджені  жертовні  стовпи  з 
дорогоцінних  каменів  і  жертовники  із  золота,  прекрасні,  хоча  вони  й  не  були  зроблені  відповідно  до 
встановлених  зразків.  Де,  зробивши  жертвопринесення,  досяг  успіху  тисячоокий  чоловік  Шачи.  Де 
перебуває, створивши усі світи, вічний володар усіх істот, шалений Шива, оточений тисячами духів. Де Нара 
і Нараяна, Брахма, Яма і Стхану — п’ятий з них, роблять жертвопринесення після закінчення тисячі юґ. Де  
Васудевою,  сповненим  віри,  постійно  чинилися  жертвопринесення,  які  тривали  тисячу  років,  заради 
прихилення  до  себе  гідних  осіб.  Де  Кешава  розставив  тисячі  й  мільйони  жертовних  стовпів,  вкритих 
золотом, а також яскраво сяючі жертовники.

Відправившись туди, Майя взяв палицю й мушлю, о нащадку Бгарати, а також все кришталеве начиння  
для палацу, що належало Врішапарвану. Все це узяв він разом зі своїми слугами ракшасами. І принісши ті  
скарби,  той  асур  збудував  незрівнянний  палац,  прославлений  у  трьох  світах,  чудовий  і  прекрасний, 
складений з дорогоцінних каменів. І дав він тоді Бгімасені найчудовішу палицю, а Партсі дав незрівнянну 
мушлю Девадатту. А палац той, о великий царю, складався із золотих колон і займав площу в десять тисяч  
ліктів.  Подібно  тому  як  блищить  палац  Агні,  Сонця  або  Місяця,  так  і  він,  чудовий,  блищав  красою  
надзвичайною,  немов  затьмарюючи своїм блиском осяйний блиск  сонця.  Чудовий,  горячи мов жар,  він  
світився дивовижним світлом. Красиво споруджений Вішвакарманом (Майєю), він стримів угору до самого 
неба,  нагадуючи  собою гору,  яка  йде  попід  хмари,  —  довгий  і  широкий,  величний  і  бездоганний,  що 
позбавляє втоми, обставлений незвичайним начинням, оточений стіною з дорогоцінних каменів, безцінний і 
повний усяких скарбів. Ні  Судхарма,17 палац  дашархів,18 ні палац самого Брахми не були наділені такою 
красою, — настільки незрівнянним зробив його Майя.

І палац той за велінням Майї охороняли й утримували вісім тисяч ракшасів, прозвані кіннарами, які 
рухаються повітрям, страшні, величезні тілом і могутні  силою, із червоними й мідночервоними очима, з  
вухами на взірець мушель, та майстерних у битві. В палаці тім, Майя влаштував незрівнянний ставок, де  
були лотоси з пелюстками з каменю вайдурья і стеблинками з дорогоцінних каменів, де також були живі  
лотоси та біле латаття, де кишіли зграї різноманітних водяних птахів. Він був строкатим від квітучих лотосів 
і прекрасних черепах та риб. Він мав гарний спуск до води, був позбавлений бруду й повноводний за всіх пір 
року.  Був  він  прекрасний  в  уборі  перлових  бризок,  які  здіймав  вітер.  Підходячи  до  його,  викладеного 
дорогоцінними каменями й перлинами, відвідувачі, навіть вдивляючись, не могли розпізнати, що в ньому 
вода і  зненацька падали в нього.  Навколо того палацу росли різноманітні  великі дерева,  завжди квітучі,  
темно-зелені, з прохолодною втішною тінню. І були там навколо, запашні гаї і лотосові ставки, прикрашені 
лебедями й качками карандава й чакравака.  Вбираючи звідусіль пахощі водяних і  земляних квітів,  вітер 
догоджав ними пандавам. Вибудувавши такий палац протягом чотирнадцяти місяців, Майя оголосив про це 
цареві справедливости.

Так вістить розділ третій в Сабхапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  4
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Тоді цар Юдхіштхіра вступив у той палац.  І володар людей наситив десять тисяч брахманів рисом,  

приготовленим на молоці й пряженому маслі, медом та іншими стравами, а також коріннями й плодами. Він  
одарував їх неношеним одягом та різнобарвними плетеницями, і дав володар кожному з них по тисячі корів.  
І вигуки брахманів «Щасливий цей день!» гриміли досягаючи небес, о нащадку Бгарати! І коли Юдхіштхіра,  
кращий  з  роду  Куру,  вшанувавши  божеств  різноманітною  музикою  й  піснями,  а  також  різного  виду 
пахощами, увійшов у палац, його, шляхетного, розважали там силачі, танцюристи, борці, розповідачі казок і  
співаки.  Зробивши усім такі  почесті,  Пандава той разом із братами насолоджувався в тому прекрасному 
палаці, нібито Шакра на небі.

В палаці тому разом з пандавами сиділи й мудреці. Там сиділи і царі, які з’їхалися з різних країн: Асіта 
Девала,  Сатья,  Сарпамалін  і  Махаширас;  Арвавасу,  Сумитра,  Майтрея,  Шунака  і  Балі;  Бака,  Далбхья,  
Стхулаширас, Крішна-Двайпаяна і Шука; Суманту, Джайміні, Пайла і ми, учні Вьяси; Тіттірі, Яджнявалкья 
19  і  Ломахаршана зі  своїм сином; Апсухомья,  Дхаумья,  Анімандавья та  Каушика;  Дамошниша,  Трайвані, 
Парнада  й  Гхатаджанука;  Маунджаяна,  Ваюбхакша,  Парашарья  й  обидва  Саріки;  Балавака,  Шинівака,  
Сутьяпала й Кріташрама; Джатукарна, Шикхаван, Субала й Паріджатака; величний Парвата і пустельник 
Mapкандея;  Павітрапані,  Саварні,  Бхалукі  й Галава;  Джангхабандху і  Райбхья,  Копавегашравас і  Бхрігу;  
Харібабхру, Каундінья, Бабхрумалін і Санатана; Какшиван і Аушиджа, Начикета і Гаутама; Пайнга, Вараха,  
Шунака і Шанділья, великий подвижник; Каркара й Венуджангха, Калапа і Катха — ці пустельники, знавці  
закону, сильні духом, які приборкали почуття, і багато інших, досвідчених у  Ведах 20 і  ведангах 21 кращі з 
мудреців,  що знають закон,  чисті  й бездоганні,  прислужували в палаці  шляхетному царю,  розповідаючи 
йому священні перекази.

Царю справедливости прислужували також кращі з кшатріїв:  прославлений Мунджакету, шляхетний і 
справедливий душею, Вівардхана й Санграмаджит, Дурмукха  й могутній  Уграсена;22 Какшасена, володар 
землі, і Кшемака непереможний; Камала, цар Камбоджи,23 і могутній Кампана, що один змушував постійно 
тріпотіти яванів,24 як бог Громовержець — асурів калакейїв;  Джатасура 25 і цар, володар мадраків, Кунті й 
Кунінда, цар киратів, а також царі країн  Анги і Ванги 26 разом з Пундракою, Пандья і цар Удри разом з 
Андхракою; Суманас,  цар киратів,  Чанура,  володар яванів,  Деварата й Бходжа, який прозивається також 
Бгімаратхою;  Шрутаюдха,  цар  Калінги,  і  Джайятсена,  цар  Магадхи;  Сушарман,  Чекитана  та  Суратха, 
нищитель ворогів; Кетуман і Васудана, Вайдеха та Крітакшана; Судхарман, Аніруддха і могутній Шрутаюс;  
неприступний  Анупараджа  й  Кшемаджит,  щедрий  у  жертовних  дарунках;  Шишупала  разом  із  сином  і  
володар Каруши, а також неприступні юнаки Врішніїв, обдаровані божественною красою: Ахука й Віпрітху,  
Гада  й  Сарана,  Акрура  і  Крітаварман,  та  Сатьякі,  син  Шині;  також  і  Бгішмака,  Ахріті  та  могутній 
Дьюматсена, кекайї, могутні лучники, і Яджнясена з роду Сомака.

Там  були  і  могутні  царевичі,  одягнені  в  шкури  антилопи,  що  вивчали  під  керівництвом  Арджуни 
військову науку,  а також юнаки, о царю, нащадки Врішни, навчені військовому мистецтву:  син Рукміні,  
Самба і Ююдхана, син Сатьяка. Ці й багато інших царів, о володарю землі, постійно перебували там, а також 
Тумбуру, друг Дхананджайї («завойовник багатств» - Арджуна), Читрасена разом з радниками, гандхарви й 
апсари,  вправні  у  співі  й музиці,  а  також у  грі  на  цимбалах,  та  кіннари,  митецькі  в  розмірах,  паузах  і 
володінні голосом. Спонукувані Тумбурою, співали всі гандхарви. Натхнені, вони розспівували, як личить,  
чудовими голосами й,  тішачи синів Панду та мудреців,  прислужували їм. І  ті  мужі,  що сиділи в палаці,  
суворі в обітниці й вірні обіцянці, прислужували Юдхіштхірі, подібно тому як на небі боги прислужують  
Брахмі.

Так вістить розділ четвертий в Сабхапарві великої Магабгарати

Р о з д і л  5
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
І коли шляхетні пандави сиділи там, і сиділи там великі гандхарви, о нащадку Бгарати, туди в палац  

прийшов, мандруючи по всіх світах, мудрець Нарада, наділений великою могутністю, у супроводі мудреців 
Паріджати  й  мудрого  Райвати,  Сумукхи  й  Саумьї,  о  царю  царів!  Божественний  мудрець,  обдарований 
невимірною величчю й швидкістю думки, був радий побачити пандавів, які жили в палаці. Побачивши, що  
прийшов мудрець Нарада, Юдхіштхіра,  кращий з пандавів і  знавець всіх законів,  швидко встав разом з 
молодшими братами й радісно привітав його, вклонившись зі смиренністю. Запропонувавши йому сидіння, 
гідне його, знавець закону догодив йому коштовностями й любов’ю від усього серця. Прийнятий з пошаною 
всіма  пандавами,  той  великий  мудрець,  обізнаний  на  Ведах,  запитав  Юдхіштхіру  про  головне:  про 
божественний закон, любов і мирську користь.

Н а р а д а  с к а з а в :
Чи  служать  твої  багатства  поставленим цілям?  Чи  знаходить  розум  твій  задоволення  в  законі?  Чи  

користуєшся  ти  радостями  життя?  Чи  не  слабшає  дух  твій?   Чи  дотримуєшся  ти  на  очах  у  людей 
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благочестивого поводження, згідно закону і користи, поводження, якому слідували твої древні предки, о 
володарю людей? Чи не порушуєш ти закону заради користи, або користи заради закону, або ж обидві ці 
цінності  в  житті  заради  любови,  сутність  якої  є  насолода?27 О  кращий  з  переможців,  чи  віддаєшся  ти 
користи,  закону  й  любови,  розподіляючи  відповідно  час,  о  знавцю  часу  й  подавцю  дарунків?  Чи 
випробовуєш ти належним чином, о бездоганний, методами царя 28 сім засобів проти ворога,29 а також свою 
власну силу й слабкість і  чотирнадцять засобів ворога?30 Випробувавши себе самого й ворогів, о кращий з 
переможців,  і  уклавши  з  ними  мир,  чи  віддаєшся  ти,  о  нащадку  Бгарати,  вісьмом  заняттям?31 Чи  не 
відступилися від тебе під впливом ворогів  шість твоїх головних посадових осіб,32 о туре з роду Бгарати? 
Маючи у своєму розпорядженні багатство, чи всі вони вільні від поганих звичок і чи цілком віддані тобі? Чи 
не порушується таємниця твоєї наради усякими домислами або вісниками, що проявляють безтурботність, 
або тобою самим, або твоїми радниками? Чи укладаєш ти мир і чи починаєш війну в належний час? Чи 
дотримуєшся ти відповідного образу дій стосовно нейтрального й  «серединного» володаря?33 Чи поставив 
ти, о герою, радниками осіб, рівних тобі за розумом, чесних, досвідчених у житті, знатного роду й відданих  
тобі?  Адже  перемога  царів  буває  тоді,  о  нащадку  Бгарати,  коли  вона  заснована  на  нараді,  та,  якщо  її  
підготовка добре прихована радниками, досвідченими в нарадах і шастрах.

Чи не підпадаєш ти під владу сну? Чи пробуджуєшся у встановлений час? Чи міркуєш ти в останню 
частину ночі про мирську користь, о знавцю корисного? Чи не радишся ти тільки із самим собою або з 
багатьма? Чи не поширюються результати наради, влаштовані тобою, по всьому царству? Помізкувавши про 
справи, чи швидко ти починаєш виконувати ті з них, які легше почати та які обіцяють найбільшу вигоду? Чи 
не перешкоджаєш ти цим справам? Чи всі галузі господарства, землеробство й інші, перебувають під твоїм, 
наглядом? Чи не вселяють сумнівів дії посадових осіб, які завідують ними? Або ж всі ті галузі залишені без  
нагляду? Адже постійне спостереження за ними є запорукою успіху. Чи знають твої люди, о царю, справи  
твої, які вже закінчені або майже закінчені, і чи не відають, о герою, про ті справи, що ще не початі? Чи  
навчають військовій науці царевичів і воєначальників учителі, досвідчені в усіх шастрах? Чи здобуваєш ти 
за тисячу дурнів одного вченого? Адже вчений може в роки великих негараздів принести велику користь. Чи 
забезпечені всі фортеці скарбами, зерном, зброєю і водою, знаряддями усякого роду, а також ремісниками й 
лучниками? Навіть один радник, якщо він мудрий, хоробрий, самоприборканий і обачний, може дати цареві  
або царевичеві велике щастя. Чи випробовуєш ти у ворогів  вісімнадцять головних посадових осіб 34 і на 
своїй стороні п’ятнадцять 35 за допомогою шпигунів — трьох там і трьох у себе, не знайомих один з одним. 
Чи спостерігаєш ти уважно і старанно за всіма ворогами, сам залишаючись не розвіданий ними, о нищителю 
ворогів?

Чи відрізняється гарним поводженням твій домашній жрець, чи шляхетного він походження, чи широко 
відомий і незаздрісний, чи повторює шастри і чи користується повагою? Чи використовується тобою для  
здійснення щоденних обрядів перед священними вогнями вчений і чесний брахман, який знає обряди? І чи 
повідомляє він тобі завжди в належний час про те, коли виконане жертвопринесення й коли воно повинно 
бути почате? Чи досвідчений твій астролог в ангах, чи здатний пояснювати розташування світил і чи досить  
досвідчений у всіх знаменнях природи, що передвіщають нещастя? Чи використовуються тобою головні  
слуги на вищих посадах, середні — на середніх й нижчі — на нижчих? Чи призначаєш ти кращих радників, 
що пройшли випробування, успадкованих тобою і чесних, — на вищі посади? Чи керують радники твоїм 
царством згідно твоїх вказівок, не тримаючи підданих у постійному страхові суворого покарання, о туре з  
роду Бгарати? Чи не нехтують вони тобою, як жерці — людиною, що відступила від релігійного шляху, або 
як дружина — грізним чоловіком, який любить інших жінок? Чи твій головний воєначальник сміливий і  
хоробрий, розумний і стійкий, чесний і родовитий, відданий тобі та здібний? Чи користуються твоєю увагою 
і повагою всі начальники війська, вправні у битвах, що бачили подвиги й доблесні? Чи видаєш ти війську у  
встановлений час належні йому їжу і плату? Чи не позбавляєш ти військо того, що йому належить? Адже 
через затримку в їжі й платні ці  наймані слуги гніваються на свого володаря, і  подібне зло, яке йде від 
утруднень такого роду, вважається досить небезпечним. Чи всі головні люди у твоїй державі, починаючи з 
радників і нижче, віддані тобі й чи всі вони шляхетного походження? Чи завжди вони готові віддати своє 
життя в битві заради твоїх інтересів? Звичайно, у твоїй державі не буває так, щоб одна людина необмежено 
керувала за власним бажанням, як їй заманеться, численними справами, які стосуються військових питань?  
Виконуючи  доручену  справу з  мужністю  та  зі  старанням,  чи  користується  в  тебе  за  це  слуга  великою 
повагою та чи одержує більше їжі і платні?

Людей, освічених і вихованих, вправних в різних галузях знань, чи обдаровуєш ти багатством по їх 
заслугам  і  гідностям?  Чи  підтримуєш  ти  дружин  людей,  що  прийняли  смерть  заради  тебе  або  тих  що 
опинилися у нещасті, о туре з роду Бгарати? Чи оберігаєш ти, о сину Прітхи, немов свого сина, — ворога,  
який прийшов до тебе зі страху, або сторопілий, або ж переможений в битві та звернувся під твій захист? Чи  
безсторонній ти, о володарю землі, до усіх на землі, немов мати й батько, і чи не бояться тебе? Почувши, що  
ворога  твого  спіткало  лихо,  о  туре  з  роду  Бгарати,  чи  виступаєш  ти  з  поспішністю  проти  нього, 
розраховуючи на свої війська трьох видів,35 після того як ти розвідав про те, на чому тримається тил ворога, 
з’ясував можливості його поразки і визначив своє рішення, о царю царів, та видав плату своєму війську  
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наперед?  Чи  пропонуєш  ти потай з  метою розбрату коштовності,  о  приборкувачу ворогів,  начальникам 
війська у ворожій країні відповідно до їх заслуг? Чи прагнеш ти, о сину Прітхи, перемогти своїх ворогів,  
безтурботних і, які не приборкали своїх почуттів, лише після того як ти сам спочатку переміг себе самого,  
приборкавши свої почуття? Перед тим як ти збираєшся виступити проти своїх ворогів, чи застосовуються 
тобою, як слід, чотири засоби політики: мирні переговори, підкуп, сіяння розбрату й відкритий напад? Чи 
виступаєш ти в похід, зміцнивши спочатку своє власне царство, о володарю народів? Чи виступаєш ти проти  
ворогів, зробивши все необхідне, щоб перемогти їх? І перемігши, чи оберігаєш їх? Чи відбиває ворогів твоє 
військо, яке складається із чотирьох видів, а кожний з них з восьми частин,36 будучи добре навчене й ведене 
воєначальниками? Чи розтрощуєш ти, о великий царю, у битві своїх ворогів, не упускаючи у ворожій країні  
ні часу збору врожаю, ні часу неврожаю, о приборкувачу ворогів?

Чи виконують свої обов’язки твої численні посадові особи у своїх і чужих межах і чи охороняють один 
одного?  Чи  оберігають  твої  довірені  слуги,  о  великий  царю,  твої  страви,  мазі  для  тіла  і  парфуми?  Чи 
охороняється твоя скарбниця, комори, перевізні засоби, арсенали й жіночі покої відданими тобі слугами, що 
завжди  сприяють  твоєму  добробуту?  Чи  охороняєш  ти  в  першу  чергу  себе  самого  від  служників,  які  
перебувають усередині палацу і поза ним, о володарю народів, а потім їх від своїх родичів і друг від друга?  
Чи не повідомляють тобі в першу половину дня твої посадові особи про непомірні витрати на напої, ігри й 
розваги, а також на жінок? Чи покривається твоя витрата половиною, однією чвертю або ж трьома чвертями 
доходу? Чи допомагаєш ти постійно грошима й зерном родичам, старшинам, старим, купцям, ремісникам і  
знедоленим, які прийшли за допомогою? Чи завжди рахувальники й переписувачі, поставлені наглядати за  
приходом і витратою, повідомляють тебе в першу половину дня про прихід і витрату? Чи не відсторонюєш 
ти від  занять  без  явних провин слуг,  успішних у  справах,  які  бажають  тобі  добробуту  й користуються  
загальною повагою? Чи використовуєш ти, о нащадку Бгарати, після ретельної перевірки, людей кращих, 
середніх та гірших відповідно їхнім якостям на різних посадах?

Чи не допускаються до твоїх справ, о володарю народів, люди жадібні або злодійкуваті, недоброзичливі 
або неповнолітні? Чи не утискають народ у твоєму царстві користолюбці або злодії, юнь чи жінки, або ж ти 
сам? Чи процвітають хлібороби? Чи споруджені у твоєму царстві великі й повноводні ставки на належних  
відстанях між ними, і чи не залежить землеробство цілком від небесних злив? Чи не відчувається браку 
насіння та їжі у хлібороба? Чи даєш ти прихильно в борг, стягуючи тільки відповідний приріст на кожну  
сотню? Чи ведеться  в  тебе  все  господарство,37 о  сину,  чесними людьми? І  зайнятий у  господарстві,  чи 
процвітає твій народ, о сину? Спостерігаючи за п’ятьма відомствами, чи забезпечують п’ять чесних і мудрих 
посадових осіб,38 діючи спільно, добробут у твоїй країні, о царю? Чи влаштовані для захисту твого міста села 
подібно містам, а околиці міст подібно селам? І чи всі вони входять у його підпорядкування? Чи забезпечені 
вони військом, а так само укріплені й неукріплені місця? Чи ходять по твоїй країні  під спостереженням 
наглядачів колишні злодії з метою охорони? Чи втішаєш ти жінок, і чи добре вони тобою охороняються? Чи 
не довіряєшся ти їм і чи не розголошуєш їм таємницю?

Чи лягаєш ти, віддаючись задоволенням, після того як почув уночі від шпигуна про все і помізкувавши  
про те, що потрібно робити далі, а також дізнавшись про людей, що перебувають усередині будинку? Чи 
спиш ти перші дві варти ночі,39 о володарю народів, і чи міркуєш про закон і мирську користь, після того як 
встанеш в останню варту? Встаючи у належний час, чи показуєшся ти, о знавець рахунку часу, людям, добре 
вбраний і в супроводі радників, о пандаво? Чи стоять з боків від тебе люди, одягнені в червоні шати, красиво 
вбрані,  з  мечами  у  руках,  для  твоєї  охорони,  о  приборкувачу  ворогів?  Добре  випробовуючи  усіх,  чи 
ставишся ти, як бог правосуддя Яма до тих, які заслуговують покарання, о володарю народів, і до тих, які  
неприємні тобі, і до тих, які тобі приємні? Чи усуваєш ти завжди, о Партхо, тілесні недуги за допомогою зіль  
і дотриманням посту, а душевні — послугами старіших? Чи завжди лікарі, як оглядають твоє тіло, досвідчені  
в  мистецтві  лікування,  що  складається  з  восьми  видів,40 ставляться  прихильно  й  віддані  тобі?  Через 
зарозумілість, або осліплення, або ж через пристрасть, о володарю народів, чи не залишаєш ти іноді без  
уваги позивачів і відповідачів, що з’явилися до тебе? З жадібности або осліплення, чи не відмовляєш ти в  
засобах  до  існування  людям,  що прийшли по твою допомогу через  довіру  або  любов  до  тебе?  Будучи  
підкуплені ворогами, чи не намагаються іноді вступити з тобою в суперечку, об’єднавшись разом, городяни 
й інші жителі твого царства?

Чи придушується твій слабкий ворог за допомогою війська, а який-небудь сильний шляхом умовляння 
чи ж застосуванням обох засобів, о Юдхіштхіро? Чи віддані тобі всі головні правителі? Скорені тобою, чи 
готові  вони  жертвувати  життям  заради  твоїх  інтересів?  Чи  віддаються  тобою  брахманам  і  людям 
благочестивим,  відповідно до їх  заслуг  в  усіх  науках,  почесті,  які  сприяють твоєму успіху?  Чи дієш ти 
законно, згідно трьох Вед, як чинили древні? І чи дієш ти відповідно до тих звичаїв? Чи одержують у твоєму 
будинку брахмани, що відрізняються чеснотами, у твоїй присутности гарну й солодку їжу, та винагороду по 
закінченні свят? Глибоко зосереджений у думках і сповнений самовладання, чи прагнеш ти завжди робити 
жертвопринесення Ваджапея і Пундаріка з усією повнотою? Чи шануєш ти своїх родичів, старших і старих,  
богів  і  пустельників,  священні  дерева,  що стали чайтьями у  селах,  такі  сприятливі для  людей,  а  також 
брахманів? Чи такий твій розум і чи таке твоє поводження, як щойно було зазначено, о бездоганний? Чи  

6



сприяють вони довгому життю й поширенню слави, та чи сприяють закону, любові й користі? В того, хто 
дотримується  цього  напряму  думок,  царство  не  гине.  І  той  цар,  скоривши  всю землю,  насолоджується 
безмежним щастям. Чи не втрачає життя шляхетна й чесна людина,  із чистою душею, будучи  з жадоби 
кривдно  обвинувачена  у  злодійстві  твоїми  посадовими  особами,  неосвіченими  в  шастрах?  Чи  не 
відпускається на волю цими посадовими особами з жадібности справжній злодій, про якого ще раніше було 
відомо, що він займається цим ремеслом, схоплений на місці злочину і негайно слідом за тим допитаний, о  
туре серед мужів? Підкуплені грошима, чи не розглядають твої радники неправильно позову,  о нащадку 
Бгарати, якщо такі виникають між багатими й бідними?

Чи відкидаєш ти наступні чотирнадцять недоліків царя: невіра в бога, неправда, гнів, недбайливість,  
зволікання,  невідвідування  мудрих,  ледарство,  неприборканість  думки,  нарада  тільки  з  одним,  нарада  з  
людьми, не обізнаними в питаннях вигоди, бездіяльність відносно справ, по яких уже ухвалені  рішення,  
розголошення таємниці наради, невиконання сприятливих планів і надмірна пристрасть до всякої діяльности 
без належного обміркування? Чи на користь тобі вивчення Вед? Чи приносить користь твоє багатство? Чи 
плідна твоя дружина? Чи дають плоди — твої пізнання в шастрах?

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Яким же чином вивчення Вед буває корисним? Яким чином приносить користь багатство? Як може 

бути дружина плідною? І як можуть давати плоди — пізнання в шастрах?
Н а р а д а  в и р і к :
Веди приносять  користь  в  тім  випадку,  коли вивчення  їх  супроводжується  підтримкою священного 

вогню і узливаннями йому. Багатство тоді вважається корисним, коли ним насолоджуються і роздають його. 
Дружина в тому випадку вважається плідною, коли вона доставляє насолоду і народжує синів. Пізнання в 
шастрах тоді приносять плоди, коли вони приведуть до ґречности та гарного поводження.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Сказавши  це,  пустельник  Нарада,  великий  подвижник,  запитав  слідом  за  тим  справедливого 

Юдхіштхіру.
Н а р а д а  с к а з а в :
Чи приїжджають в твої володіння купці здалеку з метою вигоди? Чи стягується з них мито відповідно  

вказівкам, твоїми посадовими особами, які живуть за рахунок мита? Чи шанують у твоєму місті й у твоєму 
царстві цих людей, що доставляють товари, о магараджо, і  чи не обманюють їх хитрими вивертами? Чи  
прислухаєшся ти постійно, о сину,  до напучуючих в законі й користи голосів старих людей, обізнаних у  
питаннях закону або користи? Чи підносяться тобою в дарунок двічінародженим мед і пряжене масло заради 
добробуту землеробства, худоби, квітів і плодів, а також закону?

Чи даєш ти завжди досить матеріалу і винагороди всім ремісникам не пізніше чим через кожні чотири 
місяці? Чи перевіряєш ти зроблене і чи хвалиш ти виконавця перед людьми доброчесними, о великий царю, і  
чи  винагороджуєш  його,  вшановуючи  його?  Чи  дотримуєшся  ти,  о  туре  з  роду Бгарати,  всіх  приписів 
мудреців, особливо приписів відносно слонів, коней, колісниць, о найчудовіший? Чи вивчаються у твоєму 
будинку,  о туре з роду Бгарати, приписи, що стосуються військової науки, а також правила застосування 
усякого роду пристосувань, таких необхідних для захисту міст? Чи відомі тобі, о бездоганний, всі види зброї  
та магічні заклинання, а також таємниці застосування отрути, згубної для ворогів? Чи охороняєш ти своє 
царство від небезпеки вогню, від небезпеки появи ракшасів? Чи піклуєшся ти, о знавцю закону, як батько,  
про  сліпих,  німих  і  кульгавих,  виродливих  і  тих,  хто  позбавлений  родичів,  а  також  про  мандрівних 
пустельників?

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Почувши ці слова пустельника, кращого серед брахманів, вклонившись йому і вшанувавши його стопи,  

шляхетний цар, бик серед кауравів, зрадів і сказав Нараді в божественному вигляді: «Я зроблю так, як ти  
сказав, тому що мій розум тепер ще більше зміцнився». І сказавши так, цар саме так і діяв, та у свій час  
оволодів землею, оперезаною з усіх боків морями.

Н а р а д а  с к а з а в :
Той цар, що у такий спосіб охороняє чотири касти, щасливо проводячи час в цьому світі, попадає після  

смерти в ті ж частини іншого світу, де перебуває царство Шакри.
Так вістить розділ п’ятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Після слів великого мудреця цар справедливости Юдхіштхіра вшанував його і  з його дозволу почав 

відповідати послідовно на  його питання:  «О милостивий,  визначення закону,  яке  ти  дав,  справедливе  й 
правильне. Ці приписи виконуються мною як належить, відповідно до моїх сил. Всі діяння, належним чином 
виконані колись царями, безсумнівно принесли відповідну користь, бо вони були початі з важливих причин і 
заради досягнення необхідної користи. Ми теж хочемо йти їх справедливим шляхом, о владико, але ми не в  
змозі йти тим же шляхом, яким ішли ті, хто приборкав свої почуття!». Прийнявши з повагою ті слова Наради 
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і  відповівши  йому  так,  справедливий  Юдхіштхіра  по  хвилині  роздуму,  вибравши  підхожий  час  і 
переконавшись в тім, що пустельник Нарада сидить цілком зручно, премудрий син Панду, сидячи поруч із  
ним запитав його, здатного переміщатися в усіх світах, у присутности всіх царів: «Обдарований швидкістю 
думки, ти мандруєш завжди багатьма різноманітними світами, створеними колись Брахмою, спостерігаючи 
все. Чи бачив ти десь раніше такий палац зборів або ж кращий, ніж цей, о брахмане? Скажи мені про те, я  
запитую тебе!».

Почувши те, що було сказано царем справедливости,  Нарада, посміхаючись, сказав Пандаву солодким 
голосом:  «Серед  людей,  о  сину,  раніше не  бачив і  не  чув  про палац зборів,  зроблений з  дорогоцінних 
каменів, о царю, що був би подібний твоєму, о нащадку Бгарати! Однак, я розповім тобі про палаци зборів  
царя  покійних  Ями,  мудрого  Варуни,  Індри,  а  також того,  хто  проживає  на  Кайласі  (Кубера).  Я  також 
розповім тобі про чудовий палац зборів Брахми, що позбавляє втоми, якщо в тебе є схильність слухати, о 
туре з роду Бгарати!».

І коли так було сказано Нарадою, цар справедливости Юдхіштхіра разом зі своїми братами і в оточенні  
всіх тих царів,  шанобливо склав долоні рук  своїх.  І  великий духом цар справедливости так промовив у  
відповідь Нараді: «Розкажи про всі ті палаци зборів. Ми бажаємо слухати тебе. З якого матеріалу побудовані  
ті палаци зборів, о брахмане? Який простір вони займають? Якої вони довжини й ширини? І хто прислужує  
Прабатькові в тому палаці зборів? Хто прислужує Васаві, цареві богів, і хто — Ямі, синові Вівасвана? Хто 
прислужує  Варуні  й  Кубері  в  кожному  з  палаців  зборів?  Про  все  це  розповідай  нам  всю  правду,  о 
божественний мудрецю! Ми всі разом бажаємо слухати тебе, бо велика наша цікавість!».

Коли так було сказано  Пандавом, Нарада відповів йому:  «О царю, слухай же все послідовно про ті 
чудові наші палаци зборів».

Так вістить розділ шостий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7
Н а р а д а  с к а з а в :
Палац зборів Шакри, чудовий і блискучий, отриманий ним в результаті власних діянь. Маючи блиск, 

рівний Сонцю, він був вибудуваний, о нащадку Куру, самим Шакрою. Здатний рухатися повітрям всюди за  
бажанням власника, він розкинувся на сто йоджан завширшки, на півтори сотні йоджан у довжину й на п’ять 
йоджан  у  височину.  Палац,  що  позбавляє  старечої  слабости,  журби,  втоми  й  страху,  сприятливий  і  
доброчинний, оснащений світлицями і сидіннями, прикрашений чудовими деревами, він дивно прекрасний.  
В  тому  палаці  зборів,  о  Партхо,  на  чудовому  сидінні,  сидить  володар  богів  разом  зі  своєю  великою 
дружиною Шачи і у супроводі уособлення Краси і Багатства,41 о нащадку Бгарати! Приймаючи невимовний 
вигляд, з короною на голові, із червоними браслетами на руках, у незапиленому одязі, в барвистих вінках,  
сидить  він  разом  із  Соромливістю,  Славою  і  Пишнотою.42 Там  постійно  прислужують  шляхетному 
Вершителю ста жертвопринесень всі марути, о царю, з яких кожний веде життя  домогосподаря,43 а також 
сіддхи  і  божественні  мудреці,  садхьї  і  сонми  богів.  Всі  вони  разом  зі  своїми  послідовниками,  в 
божественному вигляді й красиво вбрані, прислужують ґречному цареві богів, могутньому приборкувачеві  
ворогів.

І  божественні мудреці  всі,  о Партхо,  прислужують  Шакрі,  чисті,  омиті  від гріха,  що сяють подібно 
вогням, всемогутні,  які п’ють  сому,44 вільні від пороків і  втоми. Парашара і  Парвата,  Саварні та Галава, 
Шанкха і Лікхіта,45 а також пустельник Гаураширас; Дурвасас і Діргхатапас, Яджнявалкья й Бхакі, Уддалака 
і Шветакету, та владика Шатьяяна; Хавішман і Гавіштха, та цар  Харішчандра;46 Хрідья й Ударашанділья, 
Парашарья  та  Крішихвала;  Ватаскандха  і  Вішакха,  Відхатрі 47 та  Кала;48  Анантаданта  й  Тваштрі,49 

Вішвакарман і  Тумбуру,  а  також мудреці,  що народилися  від  жіночої  утроби  і  не  народжені  в  ній,  що 
харчуються повітрям і живуть вогнем, — всі вони прислужують Громовержцю, володарю всього світу.

Сахадева  й  Сунітха,  і  Вальмікі,50 великий  подвижник;  Саміка  і  Сатьяван,  і  Прачетас,  вірний  даній 
обіцянці;  Медхатітхі 51 і Вамадева, Пуластья, Пулаха й Крату;  Марутта 52 і Марічі, Стхану й Атрі, великий 
подвижник; Какшиван і Гаутама, Таркшья і пустельник Вайшванара; пустельник Калакаврікшья, Ашравья й 
Хіраньяда; Самварта 53 і Девахавья, і могутній Вішваксена — всі вони, а також небесні води й рослини, Віра, 
Розум і Сарасваті; Користь, Закон і Любов, а також блискавки, о пандаво; несучі воду хмари, вітри й громи;  
Східна сторона світу й двадцять сім вогнів, що несуть жертву; Агні й Сома, а також Індра та Агні, Митра,  
Савітар і Арьяман;54 Бхага,55 Вішви 56 і садхьї, Шукра та Мантхін, о нащадку Бгарати; і жертвопринесення й 
дарунки, які дають брахманам, планети й гімни всі, та заклинання, що супроводжують жертвопринесення, — 
усі перебувають там.

І там, о царю, чарівні апсари і гандхарви танцями, музикою й піснями, а також різними забавами тішать,  
о  володарю  людей,  царя  богів  —  Вершителя  ста  жертвопринесень,  славлячи  нищителя  Бали  й  Врітри 
хвалебними  гімнами,  благословеннями  і  поданням  усякого  роду  діянь  і  подвигів.  Всі  брахманські й 
царствені мудреці, й усі божественні мудреці — у вінках і прикрасах: одні приїжджають туди, а інші їдуть  
на різних сяючих, немов вогні, небесних колісницях. Бріхаспаті й Шукра приїздять туди разом. Ці й багато  
інших, з душею приборканою і, які дотримуються обітниць, приємні, світлі подобою, на небесних, подібних 
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до місяця колісницях приїжджають туди по слову Брахми, о царю, а також Бхрігу й сімох мудреців.57 Це, о 
царю,  палац  зборів  Вершителя  ста  жертвопринесень,  бачений  мною,  за  назвою  Пушкарамаліні  
(«Оторочений плетеницями блакитних лотосів»), о великий царю! Тепер слухай про палац зборів Ями, о 
бездоганний!

Так вістить розділ сьомий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8
Н а р а д а  м о в и в :
Слухай, о Юдхіштхіро, я розповім про той небесний палац зборів, що збудував Вішвакарман для сина  

Вівасвана. Той сяючий палац зборів, о царю, простирається на сто йоджан у довжину й стільки ж завширшки 
і  теж  величезний,  о  пандаво!  Блиском  сяючий  подібно  сонцю,  здатний  рухатися  всюди  за  бажанням 
власника. Не занадто холодний і не занадто душний, він тішить серце. Немає в ньому ні горя, ні старечої  
немочі, ні голоду, ні спраги, ні неприємностей. Немає там ні суму, ні втоми, а також усяких несприятливих 
настроїв.  Усілякі  предмети бажань,  будь  то  божественні  або  людські,  є  в  тім  палаці,  а  також вдосталь  
смачної страви і ласощів,  о приборкувачу ворогів! Там — вінки з тонким запахом і дерева вічно вкриті  
квітами, є там також смачна вода, холодна й гаряча.

В тому палаці святі царствені мудреці й чисті брахмани-мудреці,  о сину,  радісно прислужують Ямі,  
синові Вівасвана: Яяті, Нахуша, Пуру, Мандхатрі,58 Сомака й Нріга син Ману; Трасадасью, Турая, Крітавірья 
59 і Шруташравас;60 Аріпрануд і Сусінха, Крітавега, Кріті й Німі; Пратардана,61 Шибі, Матсья, Прітхвакша, а 
також Бріхадратха;62 Гайда,63 Марутта, Кушика, Санкашья, Санкріті та Бгава; Чатурашва, Садашвормі й цар 
Картавірья; Бгарата, а також Суратха, Сунітха та нішадець 64 Нала; Діводаса (цар Каші), а також Суманас, 
Амбаріша 65 і Бхагіратха; Вьяшва, Садашва, Вадхрьяшва, Панчахаста і Прітхушравас; Рушадгу і Врішасена, 
Кшупа,  наділений великою силою; Рушадашва,  Васуманас,  Пурукутса,  Дхваджин і  Ратхін;  Арштішена й  
Діліпа,66 та великий духом Ушинара; Путдаріка, син Ушинари, цар Шарьяті, Шарабха й Шучи; Анга, Арішта 
й Вена, Духшанта, Санджайя і Джайя; Бхангасварі та Сунітха, а також Нішадха і Твіширатха; Карандхама та  
Бахліку,  Судьюмна  і  могутній  Мадгу;  Капотароман,  Тринака,  а  також  Сахадева  й  Арджуна;  Рама,  син 
Дашаратхи, і Лакшмана, а також Пратардана; Аларка і Какшасена, Гая та Гаурашва; Рама, син Джамадагні, а  
також Набхага і цар Сагара; Бхурідьюмна і Магашва, Прітхвашва і Джанака; цар Вайнья, Варішена, Пуруджа 
і  Джанамеджайя;  Брахмадатта  та  Тригарта,  а  також  цар  Упарічара;67 Індрадьюмна,  Бгімаджану  й  Гая, 
Прішта,  Ная  та  Анагха;  а  також  Падма  і  Мучукунда,  Бхурідьюмна  та  Прасенаджит,  Аріштанемі  й 
Прадьюмна, Прітхагашва і Аджака.

Сотня  царів  з  роду  Матсья,  сотня  з  роду  Ніпа  й  сотня  з  роду  Хая.  Одна  сотня  царів,  на  ім’я  
Дхрітараштра, вісімдесят — на ім’я Джанамеджайя. Сотня царів, на ім’я Брахмадатта, і сотня героїв, на ім’я 
Ірін.  Також  і  царствений  мудрець  Шантану  і  твій  батько  Панду.  Ушадгава,  Шатаратха,  Девараджа  і  
Джайядратха. Та царствений мудрець Врішадарбхі разом із Дхаманом, в супроводі радників, а також тисячі 
інших царів на ім’я Шашабінду, які відправилися на небо, зробивши багато великих жертвопринесень коня  
із щедрими дарунками для брахманів, — ці святі царствені мудреці, що здобули славу й широку відомість, о 
царствений мудрецю,  прислужують  в тім палаці зборів синові  Вівасвана.  І  Агастья й Матанга,  і  Кала й 
Мрітью, а також виконавці жертвопринесень і сіддхи, та ті що займаються йогою. І покійні предки, як то:  
Агнішватта,68 Пхенапа,69 Ушмапа,70 Свадхаван 71 і Бархішад,72 а також інші, що прийняли свій вигляд. Колесо 
Часу і навіч сам величний Пожиратель жертв. Люди, що вчинили злодіяння, і ті, хто вмер під час літнього 
сонцестояння.73 Також і слуги Ями, які призначені керувати часом визначеним для всякої тварини й речі, а  
також дерева шиншапа і палаша,74 та рослини каша і куша 75 й інші в їхньому уособленому вигляді, вільні від 
недоліків, — усі прислужують там цареві закону. Ці та багато інших присутні в палаці зборів царя покійних.  
Неможливо всіх перелічити по їхніх іменах і діяннях.

Адже великий, о Партхо, той палац, прекрасний і здатний рухатися за бажанням свого власника. Він був 
побудований Вішвакарманом,  після  того  як  той довгий час  віддавався  подвижництву.  Той палац сяє  та  
іскриться власним блиском, о нащадку Бгарати! Туди приходять пустельники-санньяси, зайняті суворими 
подвигами та які дотримуються благих обітниць, правдомовні, мирні, успішні у подвигах і чисті святими 
діяннями, — усі з сяючими тілами й у незапилених вбраннях, в різних браслетах і вінках, усі з блискучими  
сережками і прикрашені немов знаками гідности своїми власними чеснотами та святими діяннями. Величні  
гандхарви й сотні апсар усюди виступають там, тішачи всіх музикою і співом, сміхом і танцями. Навкруги, о  
Партхо, його наповнюють тонкі пахощі, солодкі звуки й чудові вінки. Сотні й сотні тисяч благочестивих 
людей, обдарованих красою та мудрістю, прислужують тому величному володарю створінь. Такий, о царю, 
той палац зборів всемогутнього царя покійних. Я розповім тепер також про палац зборів Варуни, за назвою 
Пушкарамаліні («Оторочений плетеницями блакитних лотосів»).

Так вістить розділ восьмий в Сабхапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  9
Н а р а д а  с к а з а в :
О  Юдхіштхіро,  небесний  палац  зборів  Варуни  сяє  примарним  блиском.  За  своїми  розмірами  він 

дорівнює палацу Ями і  оточений блискучими стінами та брамами,  він був  побудований Вішвакарманом 
серед вод, оточений деревами із чудових дорогоцінних каменів, що приносять квіти та плоди. Він буяє також 
в’юнкими  рослинами  —  синіми  й  жовтими,  чорними  і  темно-бурими,  білими  та  червоними,  і  кущами 
вкритими гронами квітів. Там видають солодке щебетання сотні й тисячі різноманітних птахів, невимовних і  
гарних  видом.  Приємний  для  перебування,  той  палац  ні  холодний  ні  душний.  Чудовий,  під  охороною 
Варуни, він має безліч світлиць і обставлений усюди сидіннями. В ньому сидять Варуна разом з  Варуні,76 

одягнений,  о  нащадку  Бгарати,  в  чудові  шати  з  дорогоцінними  каменями,  прикрашений  усілякими 
прикрасами. Вбрані у вінки, які привертають погляд чудовими гірляндами квітів, адітьї прислужують там 
Варуні,  володарю вод. Васукі  й Такшака, змій Айравата,  Крішна й Лохіта,  Падма і могутній Читра; змії  
Камбала  та  Ашватара,  Дхрітараштра  і  Балахака;  Маніман  і  Кундаладхара,  Каркотака  і  Дхананджайя; 
Прахлада  й  Мушикада,  а  також  Джанамеджайя  —  усі  відзначені  сприятливими  знаками  і  з  широкими 
каптурами,  — ці й багато інших зміїв, о Юдхіштхіро,  без утоми прислужують у тім палаці шляхетному 
Варуні.

Також  і  Балі,  син  Вірочани,  і  цар  Нарака,  підкорювач  всієї  землі;  Прахлада  й  Віпрачитті,  та  всі  
Калакханджи; Сухану, Дурмукха й Шанкха, Суманас, Суматі та Кхана; Гхатодара і Магапаршва, Кратхана та 
Пітхара; Вішварупа і  Сурупа,  а також Вірупа й Магаширас; Дашагрива та Валі,  Мегхавасас і  Дашавара; 
Кайтабха й Вітатута, Санхрада та Індратапана — всі ці сонми дайтьїв і данавів із блискучими сережками, у  
вінках і коронах, всі одягнені в чудове вбрання, всі, які отримали дар і хоробрі, всі врятовані від смерти й 
пов’язані путами закону, всі гарного поводження і, що дотримуються благих обітниць, завжди прислужують  
там шляхетному богові Варуні.

Також і  чотири океани,77 і  ріка Бхагіратхі,  й  ріки  Калінді,  Відіша,  Венна і  Нармада швидкоплинна; 
Віпаша і  ІІІатадру, Чандрабхага і Сарасваті; Іраваті і Вітаста,  Синдху і Деванада; Годаварі, Крішнавенна і 
Кавері, краща з рік, — ці 78 й інші ріки, а також місця священних омивань і озера та колодязі з джерелами в 
їхньому уособленому вигляді,  о  Юдхіштхіро,  водойми й  ставки теж в  уособленому вигляді,  о  нащадку 
Бгарати, а також сторони світу, земля, всі гори і водяні мешканці — усі прислужують шляхетному Варуні. І 
сонми гандхарвів і апсар, митецьких у піснях і музиці, славлячи в тім палаці Варуну, усі прислужують йому.  
І  всі  гори  повні  дорогоцінного  каміння  та,  які  викликають  насолоду,  уособлені,  прислужують  тому 
володарю.  Такий,  о  туре  з  роду Бгарати,  прекрасний палац  зборів  Варуни,  бачений мною під  час  моїх  
колишніх мандрівок. Тепер слухай про палац зборів Кубери.

Так вістить розділ дев’ятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0
Н а р а д а  с к а з а в :
Палац зборів Вайшравани (Кубера), сяючий білизною, о царю, займає в довжину сто йоджан і сімдесят 

йоджан  завширшки.  Він  споруджений  самим  Вайшраваною,  о  царю,  силою своїх  аскетичних  подвигів. 
Маючи  блиск  місяця,  він  представляється  вершиною  Кайласи  для  напівбогинь,  що  ширяють  у  повітрі.  
Несений гухьяками, він здається прикріпленим до небесного зводу.  Чудовий, він прикрашений високими 
золотими деревами. Променистий і сяючий, він видає небесні пахощі та чудовий, як вершини білих хмар, він 
лине у повітрі. В ньому на чудовому, прекрасному мов сонце, сидінні, вкритому чудовими покривалами та 
чудесними  подушками  для  ніг,  сидить  величний  цар  Вайшравана,  одягнений  у  різнобарвне  вбрання,  із 
блискучими сережками й іншими прикрасами, оточений тисячею дружин. Чистий, запашний вітер, овіваючи 
ліси  високих  коралових дерев 79 і  несучи  пахощі блакитних лотосів  з  небесної  ріки,  названої  Алака,80 і 
сандалових лісів, прислужує йому, тішачи душу й серце.

Там боги разом з гандхарвами, оточені сонмами апсар, розспівують із чарівною мелодійністю звуків  
чудові  пісні,  о  нащадку  Бгарати!  Мішракеши і  Рамбха,  Читрасена  і  Шучисміта;  Чарунетра  й  Гхрітачи, 
Менака й Пунджикастхала; Вішвачи й Сахаджанья, Прамлоча, Урваши й Іра; Варга і Саурабхейї, Самічи,  
Будбуда  і  Лата  — ці й тисячі  інших апсар,  вправних у танцях і  співі,  о пандаво,  юрбами прислужують  
Дарувальникові багатств. Завжди повний звуків чудової музики, танців і пісень, та ніколи не порожніючи від 
юрб гандхарвів і апсар, той палац зборів здається чарівним. Гандхарви, на прізвисько кіннари, та інші, на  
прізвисько нарі;81 а також Манібхадра 82 і Дханака, Шветабхадра й Гухьяка; Кашерака, Гандаканду і могутній 
Прадьйота;  Кустумбуру  і  Пішача,  Гаджакарна  і  Вішалака;  Варахакарна  і  Сандроштха,  Пхалабхакша  та 
Пхалодака;  Ангачуда  і  Шикхаварта,  Хеманетра  та  Вібхишана;  Пушпанана  й  Пінгалака,  Шонітода  й 
Правалака;  Врікшавасьянікета  та  Чиравасас,  о  нащадку  Бгарати,  — ці  й  багато  інших якши сотнями й 
тисячами, Бгагаваті 83 та Шрі, а також Налакубара 84 і я сам, та багато інших, подібних мені, завжди бувають 
в  тому  палаці.  Бували  там  і  наставники,  а  також  інші  божественні  мудреці.  І  триокий  Пашупаті 85 із 
тризубцем у руках,  нищитель очей Бхаги, величний чоловік Уми, разом з богинею, не знаючою втоми, о 
тигре  серед  царів,  оточений  сотнями й  тисячами,  цілими сонмами духів  у  вигляді  карликів,  виродків  і 
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горбанів із криваво-червоними очима, швидких, ніби думка,  котрі  харчуються м’ясом, мозком з кісток і  
жиром, страшних для слуху і жахливих на вигляд, озброєних різними видами зброї та стрімких, мов вітер, — 
завжди прислужують своєму другові Дарувальникові багатств, о царю!

Такий той палац зборів, бачений мною, о царю, і здатний рухатися повітрям. Тепер я розповім, о царю, 
про палац зборів, що позбавляє втоми, Прабатька.

Так вістить розділ десятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1
Н а р а д а  с к а з а в :
Колись, у часи Деваюґи о царю, величний Адітья (Сонце), не знаючий втоми, спустився з неба у світ 

людський, бажаючи подивитися на нього. Мандруючи в людській подобі, він, побачивши ще раніше палац 
зборів Самосущого (Брахми), розповів мені всю правду про палац Брахми, о пандаво, невимірний у своєму 
блиску, чудовий, існуючий у думках, о туре з роду Бгарати, палац, що тішить душі всіх істот. Почувши про  
гідності того палацу, о нащадку Панду, я, бажаючи побачити його, о царю, сказав Адітьї: «О величний, я  
хочу бачити палац зборів Самосущого. За допомогою якого подвижництва або яких діянь, о владико світла,  
застосуванням якого необхідного зілля або за допомогою якого чарівництва можна зробити це, — скажи 
мені, о величний! Яким робом я міг би побачити той палац?».

Тоді величний Сурья, наділений могутністю, взявши мене із собою, попрямував у палац зборів Брахми,  
де немає пороків і не відають втоми. Він має такий вигляд, що його неможливо описати, о володарю людей!  
Тому що він  щохвилинно приймає інший вигляд,  не  піддаючись опису.  Я не  знаю ні  його  розмірів,  ні 
обрисів, о нащадку Бгарати! Я ніколи не бачив раніше подібної форми. Даючи приємну насолоду, той палац,  
о царю, ні  холодний ні жаркий. Потрапивши туди,  ніхто не відчуває  ні  голоду,  ні спраги,  ні  стомлення. 
Зроблений буцімто з різноманітних стовпів,  різнобарвних і  яскраво сяючих, той палац не підтримується  
ними, — він вічний і нетлінний. Перевершуючи своїм сяйвом блиск місяця, сонця й вогню, він яскравіє у  
небесному склепінні, начебто опромінююче світило дня. В ньому постійно сидить великий Прабатько світу,  
о  царю,  створюючи  світи  силою майї  (божественної  ілюзії).  І  володареві  світу  прислужують  володарі 
створінь Дакша, Прачетас, Пулаха, Марічи і Кашьяпа; Бхрігу, Атрі й Васіштха, Гаутама, а також Ангірас, 
Розум,  Повітряний простір  і  Науки,  Повітря,  Жар,  Вода  і  Земля;  Звук  і  Дотик,  Форма,  Смак і  Запах,  о 
нащадку Бгарати;  Природа і  її  Видозміни,  а  також і  те,  що є  іншою причиною світу;86 Місяць разом із 
Зірками  й  Сузір’ями,  та  променисте  Сонце;  Вітри,  Жертвопринесення  і  Сповіщення  про  мету  їхнього 
здійснення, а також Життєві  основи,  — ці  й багато хто інший прислужують Самосущому, а  так само і 
Користь, Закон та Любов, Радість, Відраза, Покаяння і Смиренність.

Туди з’являються разом гандхарви і апсари — двадцять родів та інші сім їх племен, та всі Локапали;87 

також Шукра й Бріхаспаті, Будха 88 і Ангарака;89 Шанайшчара 90 і Раху, а також всі інші планети; Мантри і 
Ратхантари,91 та обряди Харіман і Васуман;92 адітьї разом з верховним володарем (Індра), названі по різним 
парам;93 марути, і Вішвакарман, та восьмеро васу,  о нащадку Бгарати! Сонми всіх покійних предків і всі  
жертовні  узливання;  Рігведа  й  Самаведа,  Яджурведа  й  Атхарваведа,  о  пандаво,  і  різні  Галузі  наук,  о  
володарю народів! Ітіхаси, Упаведи 94 і всі Веданги; Посудини для зберігання соми і Жертвопринесень, Сома 
й усі  божества; вірш  Савітрі,95 відомий також за назвою Дургатарані, і  Мова в семи видах;96 Свідомість, 
Наполегливість і Слухова пам’ять, Мудрість, Розум, Слава і Прощення; Гімни Самаведи й Хвалебні гімни, а 
також різні Пісні; Тлумачення разом з Доводами — усі в уособленому вигляді, о володарю народів! Так само  
Миті,  Моменти й Хвилини,  а  також День і  Ніч;  Половини місяця,  Місяці  й шість  Пір року,  о  нащадку 
Бгарати; Роки, п’ять Юґ (Циклів п’ятиліття) і  Доба чотирьох видів;97 і чудове Колесо Часу, вічне, що не 
руйнується  і  не  зношується;  а  також Адіті,  Діті  й  Дану,  Сураса,  Віната  й Іра;  Калака,  Сурабхи  й Деві,  
Сарама,  а  також Гаутамі;  адітьї,  усі  васу й рудри,  марути і  обоє Ашвінів;  вішведеви,  і  садхьї  та пітари  
(покійні  предки),  швидкі,  мов думка;  а також ракшаси та пішачи, данави й гухьяки,  супарни, змії-наги і 
скотти — усі прислужують Прабатькові.

І  бог  Нараяна,  і  божественні  мудреці,  і  мудреці,  які  називаються  валакхільями,  а  також істоти,  які 
народилися з утроби й ні, і все, що рухається і нерухливе, що можна бачити в цих трьох світах, — все це,  
знай, о володарю людей, було бачене мною там, а також вісімдесят тисяч пустельників, що утримали своє 
сім’я, і п’ятдесят тисяч мудреців, що мають потомство, о  Пандаво! І всі ті небожителі, надивившись там 
досхочу на Прабатька і  вклонившись йому,  вертаються по домівках. Приймаючи щасливих гостей,  котрі  
прийшли до нього — богів, дайтьїв, зміїв-нагів і пустельників, якшів, супарнів, калкейїв (плем’я демонів), а 
також гандхарвів і апсар, невимірний розумом Брахма, Прабатько світу,  милостивий до всіх істот, Душа 
всесвіту, Самосущий з невимірним блиском, наділяє їх увагою по заслугах і догоджає їм привітним словом,  
почестями, багатими дарунками і предметами задоволень, о володарю людей! І той палац, що дає щастя, о  
нащадку Бгарати,  завжди буває  повний гостей,  о сину,  які  приходять і  йдуть.  Повний усякої  пишноти і 
блиску багатства Брахми, його обслуговують юрби брахманів-мудреців. І яким уявляється в світі людей твій 
палац, о тигре серед царів, таким же неперевершеним є в усіх світах той палац, бачений мною. Ці палаци 
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зборів були бачені мною колись у богів, о пандаво! Цей же твій палац — найкращий з усіх у людському  
світі.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Більшість царів, названих тобою, о кращий з красномовних, перебуває, як ти говориш, у палаці зборів  

сина Вівасвана, о владико! В палаці ж зборів Варуни перебувають, як згадано тобою, о владико, більшість 
нагів  і  найголовніших дайтьїв,  а  також ріки й  океани.  В палаці  Володаря  багатства  перебувають  якши, 
гухьяки і ракшаси, гандхарви і апсари, та божество із зображенням бика на своєму прапорі (Шива). В палаці 
ж зборів Прабатька перебувають,  як згадано тобою, великі мудреці,  всі розряди богів і  всі види наук.  У 
палаці  ж Вершителя ста жертвопринесень перебувають,  як тобою коротко згадано,  о пустельнику,  боги,  
гандхарви й різні  великі  мудреці.  Але тобою,  о великий пустельнику,  названий тільки один царствений  
мудрець, а саме Харішчандра, що живе у палаці зборів шляхетного володаря богів. Які зроблені ним діяння  
або аскетичний подвиг зв’язаний твердою обітницею, адже він здобувши велику славу, суперничає із самим 
Шакрою? Ти, о брахмане, бачив також батька мого — блаженного Панду, який пішов у світ пращурів. Як ти 
зустрівся з ним? І що сказав він, о величний? Я бажаю довідатися про це, хочу почути від тебе про все, тому  
що цікавість моя надзвичайна.

Н а р а д а  в і д п о в і в :
Що ти, о царю царів, запитуєш мене із приводу Харішчандри, о володарю, про те я розповім тобі. Я  

повідаю про велич того мудрого царя. Він був могутнім царем-самодержцем, владарем усіх царів. І всі царі  
на  землі  були  підлеглі  його  влади.  На  одній  тільки  непереможній  колісниці,  оздобленій  золотом,  він  
доблестю своєї зброї скорив сім островів,98 о володарю людей! Скоривши всю землю разом з горами, лісами 
й гаями, він, о великий царю, приступився до здійснення великого жертвопринесення Раджасуя. Всі царі за  
його велінням принесли багатства, і при тому жертвопринесенні вони стали роздавати їжу двічінародженим. 
І  дав  там  володар людей,  з  радістю,  жерцям  багатства  в  п’ять  разів  більше,  ніж вони просили.  І  коли 
прийшов час гасити жертовний вогонь, той володар обдарував різноманітними багатствами брахманів, що 
прийшли з різних країн.  І  брахмани, вдоволені різноманітними стравами й предметами задоволень, яких  
було запропоновано їм стільки, скільки вони самі захотіли, наділені купами дорогоцінних каменів, почали  
всі говорити про Харішчандру: «Своєю величчю і славою він перевершив усіх царів!». З цієї причини, о 
Партхо,  Харішчандра відрізняється  від  тисячі  інших царів,  — знай про те,  о  туре  з  роду Бгарати!  І  по 
закінченні  великого жертвопринесення  могутній  Харішчандра  був  помазаний на  трон великодержавного 
володаря і сяяв величчю, о володарю людей!

Й інші  царі,  які  роблять велике жертвопринесення Раджасуя,  досягши неба,  блаженствують  разом з  
великим  Індрою,  о  нащадку  Бгарати! І  ті,  які  знайшли  смерть  на  полях  битв,  не  повертаючись  назад, 
блаженствують  разом  з  ним,  досягши  його  житла,  о  туре  з  роду  Бгарати!  І  ті,  які  внаслідок  суворого 
подвижництва залишають тут своє тіло, — ті теж, досягши того ж місця, вічно сяють там блаженством. І  
твій  батько  Панду,  нащадок  Куру,  о  Каунтейє,  бачачи блаженство  царя  Харішчандри,  здивований цим,  
сказав, щоб передати тобі, о нащадку Бгарати: «Ти в змозі скорити всю землю, оскільки твої брати слухняні  
твоїй волі. Зроби потім найвище жертвопринесення Раджасуя». О тигре серед мужів, виконай його волю, о 
пандаво!  І  тоді  твої  близькі,  разом зі  своїми предками,  відправляться в  той самий світ  великого Індри.  
Кажуть, що це велике жертвопринесення, о царю, пов’язане із численними перешкодами. Тому що брахма-
ракшаси, (примара брахмана), які шкодять жертвопринесенню, шукають для цього слабкі місця. Слідом за 
початком жертвопринесення може піти війна, здатна заподіяти загибель на всій землі. При цьому найменша 
випадковість  може стати причиною цієї  загибелі.  Помізкувавши про це,  о  володарю царів,  роби те,  що 
вважаєш доцільним. Будь завжди пильним і готовим до захисту чотирьох каст! Процвітай і блаженствуй! І  
догоджай  двічінародженим  дарунками!  Отже,  мною  докладно  розказано  тобі  про  те,  про  що  ти  мене 
запитував. Я прощаюся тепер з тобою та йду в місто дашархів Двараку.

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Сказавши це партхам,  Нарада,  о Джанамеджайє, вийшов, оточений, о царю, тими мудрецями, з якими 

він прийшов. І коли пішов Нарада, Партха разом зі своїми братами, о Каураво, почав міркувати про найвище 
жертвопринесення Раджасуя, о нащадку Бгарати!

Так вістить розділ одинадцятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ПАЛАЦИ ЗБОРІВ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ПАЛАЦИ ЗБОРІВ
1 Майя — демон-чарівник. Під час спалення лісу Кхандави, описаного наприкінці першої книги Магабгарати, Крішна  

й Арджуна пощадили Майю та зберегли йому життя. На подяку за це, великий будівельник Майя збудував для пандавів  
чудесний палац зборів, про що й розповідається на початку другої книги Магабгарати. (вгору)

2 Вішвакарман — букв. «робить усе», «вправний в усьому», будівничий богів, іменований також Бхаувана й Тваштрі.  
В своїй репліці будівничий Майя ніби порівнює себе з Вішвакарманом, будівничим богів. (вгору)

3 Первородні божества — згідно коментаторові Девабодсі це данави, демони. (вгору)
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4 Кхандавапрастха — букв. «округа лісу Кхандави». В окрузі Кхандавапрастха пандави, одержавши після розділу  
свою частку царства, заснували свою прославлену столицю Індрапрастху, на місці якої нині розташоване місто Делі,  
столиця сучасної Індії. (вгору)

5 Джанардана — букв. «той, що обурює, збуджує людей», епітет Крішни. (вгору)
6 Хрішикеша — букв. «володар своїх органів почуттів», епітет Крішни. (вгору)
7 Дхаумья, або повніше Айода Дхаумья - домашній жрець, духовний наставник пандавів. (вгору)
8 Таркшья — букв. «син Трікши», мудреця Кашьяпи від дружини Вінати, прізвисько Гаруди, царя пернатих. (вгору)
9 Шарнга — букв. «зроблений з рога», назва лука Вішну-Крішни. (вгору)
10 Сайнья і Сугрива — імена двох улюблених (із чотирьох) коней Крішни. (вгору)
11 Мадгу — ім’я демона, убитого Крішною, внаслідок чого останній носить прізвисько нищитель Мадгу, згубник  

Мадгу (Мадгусудана). (вгору)
12 Майнака — згідно Магабгарати, гора, розташована на північ від Кайласи, зветься також Гаудапарвата. Вона  

вважається сином Гімалая й Мени, звідки і її назва (Майнака - «син Мени»). Очевидно, - гора Ґанготрі в Гімалаях, де  
бере свій початок ріка Ґанга. (вгору)

13 Біндусарас — назва священного озера Біндусара, розташованого в гірському ланцюзі Рудра-Гімалаї в Гарвалі, біля  
підніжжя гори Ґанготрі. (вгору)

14 Яуванашва — букв. «син Юванашви», прізвисько царя Мандхатри, сина Юванашви з роду Ікшваку. (вгору)
15 Девадатта — букв. «дана богом», назва божественної мушлі Варуни, яку будівничий Майя подарував Арджуні.  

(вгору)
16 Хіраньяшрінга — букв. «має золоту вершину», «золотоверха», давня назва одного зі шпилів на вершині Гімалаїв.  

Сучасна назва не з’ясована. (вгору)
17 Судхарма — букв. «місце, де дотримуються справедливості», палац зборів Індри. За наказом Крішни цим палацом  

Індра поступився Уграсені, царю Матхури й батькові Канси, для зборів роду Яду, до якого належав Крішна. Після  
смерті Крішни, палац повернувся на небо Індри. (вгору)

18 Дашархи — тут мається на увазі Крішна, що належав до ядавів (з роду Яду), які носили однакове з ним прізвисько:  
«нащадки Дашархи», або просто «дашархи». (вгору)

19 Яджнявалкья — ім’я  знаменитого древнього мудреця,  якому приписується авторство  широко відомого зводу  
законів: «Vājñavalkyasmŗti» - «Звід законів Яджнявалкьї». (вгору)

20 Веди — букв.  «знання» -  найдавніші  пам’ятки  індійської  літератури,  які  належать приблизно до  середини II  
тисячоріччя до н.е. Веди вважаються священними, їх змогли почути кілька древніх мудреців, які потім і повідали їх  
світу.  Тому інакше вони називаються çruti,  тобто «почуте».  Їх  можуть слухати і  вивчати тільки представники  
трьох  перших  каст:  брахмани,  кшатрії  та  вайшьї.  Нижчі  шари  суспільства  -  шудри  тощо,  а  також жінки не  
допускалися до слухання Вед. Веди являють собою чотири збірники, або зборів (samhitā) віршованих гімнів, а саме:  
Рігведа - «Веда гімнів», звернених до різних божеств,  Самаведа - «Веда мелодій», Яджурведа - «Веда жертовних  
висловів» і  Атхарваведа - «Веда Заклинань». Основними визнаються три перших збірники Вед, які  разом зазвичай  
називаються «Три Веди». (вгору)

21 Веданги, або анги — частини, розділи Вед, а саме: 1) фонетика (çikşā), 2) обрядовий ритуал (ka lpa), 3) граматика 
(vyākaraņa), 4) етимологія (nirukta), 5) метрика (chandas або chandoviciti) та 6) астрономія (jyotişa). (вгору)

22 Уграсена — ім’я царя Матхури (суч.  Муттра в окрузі  Агра) і батька Канси. Уграсена був скинутий Кансою,  
дядьком Крішни, але останній убив Кансу і повернув йому трон. (вгору)

23 Камбоджа — назва древньої країни, яка була розташована на місці нинішнього Афганістану або ж північної його  
частини. (вгору)

24 Явани — іонійці, греки або взагалі чужоземці, іновірці. (вгору)
25 Джатасура — напевно, ім’я ракшаса, який у вигляді брахмана викрав Юдхіштхіру, Сахадеву, Накулу й Драупаді,  

але був пійманий і вбитий Бгімасеною. (вгору)
26 Анга — назва древнього царства,  яке було розташоване на правому березі  Ґанги, біля Бхагальпура, в  Бенгалі.  

Столицею Анги була Чампа, що називалася також Анганурі й була розташована на місці нинішнього Бхагальпура.  
Анги (у множ.) означає назву народу країни Анга; Ванга — древня назва східної Бенгалії (включаючи також морський її  
берег). В часи Магабгарати Ванга була країною, відділеною від Пундри, Сухми й Тамраліпти. (вгору)

27 Цей, п’ятий розділ Сабхапарви містить цінні відомості з різних питань політики, особливо керування державою в  
давній Індії. Багато положень, висловлені тут у запитальній формі мудрецем Нарадою, перегукуються зі знаменитим  
трактатом про державний устрій Артхашастрою («Наука політики»),  яку приписують Каутільї.  Так, висловлені  
тут стосунки трьох цінностей звучать в Артхашастрі в такий спосіб: «Нехай він (тобто цар) віддається любові, не  
порушуючи закону й користі; нехай не буде позбавлений і насолоди або нехай рівною мірою віддається трьом цілям,  
частини яких зв’язані одна з одною. Тому що одна із трьох - закон, користь і любов - надмірно вшановані, шкодять  
собі й двом іншим» (вгору)

28 Методи царя — тобто маються на увазі шість методів, прийомів царя, які застосовуються ним у зовнішній  
політиці. Згідно Девабодхи, ці шість методів зовнішньої політики є: 1) мир (sandhi), 2) війна (vigrāha), 3) вичікувальне  
положення (āsana, або sthāna),  4) наступ (yāna),  5) двоїста політика (dvaidhibhāva) і 6) пошук захисту (sañçraya).  
Перераховані методи цілком узгоджуються з відповідними положеннями Артхашастри Каутільї. (вгору)

29 Сім засобів проти ворога — маються на увазі сім засобів державної політики стосовно ворога, а саме чотири  
головних засоби: 1) мирні переговори (sāman),  2) підкуп (dāna),  3) сіяння розбрату (bheda) і 4) каральні дії, тобто  
відкритий напад або воєнні дії (daņda),  а також ще три інших засоби: 5) обман (māyā),  6) хитрість, або зневага  
(upekşā), і, нарешті, 7) обплутування (indrajāla). (вгору)

30 Чотирнадцять засобів ворога — згідно коментаторів, тут маються на увазі: 1) місцевість (deça), 2) укріплення  
(durga),  3) озброєння (çastrāņi) і чисельність військ (gaņanā),  4) слони (gaja,  hastin),  5) колісниці (ratha),  6) кіннота 
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(açva,  vājin),  7)  піхотинці (воїни,  yodhā),  8) союзники (mitrāni),  9)  скарбниця (koça),  10) запаси харчів (annāni),  11)  
хмільні напої (āsava), 12) враховані надходження, (lekhya), 13) головні посадові особи (adhikārin) і 14) жіночий «гарем»  
(antahpura). (вгору)

31 Вісім занять — тут, мабуть маються на увазі  наступні (згідно Артхашастри):  1) слухання про міри безпеки  
держави, 2) слухання про прибутки й витрати, 3) розгляд справ городян і селян, 4) омивання і прийом їжі, 5) прийом  
золота й призначення наглядачів, 6) нарада з радниками і розгляд таємних повідомлень шпигунів, 7) огляд слонів, коней,  
колісниць  і  воїнів  і  8)  обговорення  з  воєначальником  військових  справ.  Згідно  Камандаці  (Kamandaka,  5.77),  тут  
маються на увазі: 1) землеробство (kŗisi), 2) торгівля (vanikpatha), 3) укріплення (durga), 4) зрошувальні спорудження  
(setu), 5) стриноження слонів (kuñjena-bandhana), 6) коні й копальні (khanyākara), 7) стягнення податків (karādāna) і 8)  
заселення областей, що пустують (çūnya-niveçana) (вгору)

32 Шість головних посадових осіб — згідно коментаторів, тут очевидно маються на увазі: 1) начальник фортеці  
(durgā-dhyakşa), 2) головний воєначальник (balādhyakşa), 3) головний суддя (dharmādhyakşa), 4) домашній, або надвірний  
жрець (purodhā, або purohita), 5) посол (dūta) або (згідно Нілакантхи) головний лікар (vaidya) і 6) головний астролог  
(daivajña).  За іншими версіями, налічується сім головних посадових осіб,  куди включається, крім того, наглядач за  
зброєю (vadhanādhyakşa) або полководець (саmūраti). (вгору)

33 «Серединний» володар — це такий цар, землі якого лежать між володіннями даного царя і його супротивника.  
(вгору)

34 Вісімнадцять головних посадових осіб — згідно Девабодхи й Артхашастрі Каутільї, це наступні види посадових  
осіб:  1) радник, 2) домашній жрець, 3) полководець, 4) спадкоємець престолу, 5) головний вартовий,  6) охоронець  
гарему,  7)  начальник табору,  8)  головний податківець,  9)  охоронець державної  скарбниці,  10)  головний суддя,  11)  
воєначальник, 12) міський голова, 13) астролог, або наглядач за майстернями, 14) наглядач за зборами радників, 15)  
наглядач за покараннями, 16) охоронець фортеці, 17) охоронець кордонів або охоронець ринків і 18) начальник лісових  
племен. (вгору)

35 Згідно тлумачень Девабодхи, тут маються на увазі п’ять елементів держави: скарбниця, сільська місцевість,  
укріплення, військо і міністри — у себе, п’ять — у союзника та п’ять — у нейтрального царя. (вгору)

35 Війська трьох видів — згідно Девабодохи, тут маються на увазі: своє навчене військо, наймане військо і військо  
союзника. (вгору)

36 Військо, яке складається із чотирьох видів, а кожний з них з восьми частин — згідно Девабодхи, сюди входять  
постійні, або спадкоємні війська, союзні, наймані і війська лісових племен, причому кожне з них складається з восьми  
частин, це: колісниці, слони, коні, піхотинці, працівники, або допоміжні частини, шпигуни-інформатори, розвідники  
місцевості та загін прапороносців. (вгору)

37 Господарство — згідно Девабодхи, а також Артхашастрі,  тут господарство розуміється в більш широкому  
значенні: воно містить у собі землеробство, скотарство і торгівлю. (вгору)

38 Згідно тлумачень Девабодхи, тут маються на увазі: 1) скарбниця, 2) укріплення, 3) сільська місцевість, 4). військо,  
або  каральні  органи і  5)  міністри.  За кожним з  них  спостерігає  відповідна посадова особа,  а  саме:  1)  охоронець  
скарбниці,  2)  охоронець  фортеці,  3)  наглядач  за  сільською місцевістю,  4)  головний  воєначальник  або  наглядач  за  
покараннями і 5) головний міністр. (вгору)

39 Перші дві  варти ночі.  Варта — проміжок часу,  рівний трьом годинам, восьма частина доби (на хінді-pahar).  
Таким чином, доба складаються з восьми варт: чотири денні варти і чотири нічні. Рахунок їх починається зі світанку,  
близько 6 години ранку. (вгору)

40 В індійській традиційній медицині розрізняють вісім видів чи галузей, а саме: 1) вилучення з тіла людини сторонніх  
тіл, 2)галузь  хірургії, 3) лікування хвороб,  які вражають все тіло, 4) мистецтво виганяти бісів,  «демонологія», 5)  
виховання і загальний догляд за дітьми, 6) наука про протиотруту, 7) наука про використання медичних засобів з  
метою подовження життя і попередження старіння, 8) стимулювання і збудження бажання за допомогою свят на  
честь богині кохання. (вгору)

41 Краса й Багатство — в індійській міфології божествами, що уособлюють красу й багатство (щастя), є Шрі й  
Лакшмі, які уявляються єдиним божеством. (вгору)

42 Соромливість, Слава і Пишнота — тут вони уявляються у вигляді уособлених божеств. (вгору)
43 Згідно релігійним законам індуїзму, кожний індієць мусить пройти чотири стадії життя, з яких друга є життям  

домогосподаря, або батька сімейства. (вгору)
44 Сома  —  доволі  давня,  очевидно  в’юнка,  рослина  (Sartcostema  viminalis  або  Asclepias  acida).  Сомою  зазвичай  

називається сік цієї рослини, що вичавлюють жерці зі стебел, потім розбавляють водою та проціджують через сито.  
Отриманий таким способом кислий сік розливають у великі посудини, де змішують його із пряженим маслом. Після  
шумування виходить хмільний напій. (вгору)

45 Шанкха і Лікхіта — імена двох мудреців, які вважаються авторами законодавчих книг і згадуються разом. (вгору)
46 Харішчандра — ім’я легендарного царя Сонячної династії, сина Тришанку. Був прославлений за свою щедрість,  

чесність і неухильну прихильність до правди. (вгору)
47 Відхатрі — букв.  «творець», тут, мабуть, мається на увазі Праджапаті, володар створінь. (вгору)
48 Кала — напевно, ім’я божества, що уособлює час. (вгору)
49 Тваштрі — букв. «тесля», «будівельник», божественний майстер, ім’я ведичного божества, що уподібнюється  

Гефесту або Вулкану в античній міфології. (вгору)
50 Вальмікі  — легендарний мудрець, що вважається першим поетом (ādikavi)  і  автором епічної  поеми Рамаяна. 

(вгору)
51 Медхатітхі — очевидно, ім’я давнього коментатора зводу законів. (вгору)
52 Марутта — легендарний цар із сонячного роду, що нібито зробив жертвопринесення в якому брали участь і боги в  

якості прислужників. (вгору)
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53 Самварта — легендарний мудрець, син древнього ріши Ангіраса й брат Бріхаспаті.  Гноблений своїм братом,  
Самварта відмовився від своїх багатств і вийшов у ліс, втратившись навіть останнього одягу. (вгору)

54 Арьяман — один  з  12  адітьїв,  що  за  міфологічними уявленнями  індійців,  вважається  владарем душ покійних  
предків. (вгору)

55 Бхага  — одне з 12 божеств адітьїв, що вважається правителем сузір’я Уттара-Пхалгуні. (вгору)
56 Вішви, тобто вішведеви, букв. «всебоги», прізвисько десяти божеств індійської міфології. (вгору)
57 Сім мудреців — в індійській міфології (згідно Магабгарати) сім великих мудреців (ріши), духовних синів Брахми, а  

саме: Марічи, Атрі, Ангірас, Пуластья, Пулаха, Крату й Васіштха. Ці сім мудреців представляються у вигляді сузір’я  
на небі  відомого за назвою Велика Ведмедиця.  Ці  сім  мудреців  вважаються також Праджапаті — «володарями  
створінь». Але за іншими версіями, число їх становить десять. (вгору)

58 Мандхатрі — цар із сонячного роду, син Юванашви. (вгору)
59 Крітавірья — син Дханаки й батько Арджуни-Картавірьї, прозваного також «Тисячорукий Арджуна». (вгору)
60 Шруташравас — ім’я царя, батька Шишупали. (вгору)
61 Пратардана — царствений мудрець, син Діводаси, царя країни Каші. (вгору)
62 Бріхадратха — ім’я царя, батька Джарасандхи. (вгору)
63 Гайда — букв. «син (богині) Іди», епітет прославленого легендарного царя Пурураваса. За іншими версіями — Айла,  

тобто «син Іли». (вгору)
64 Нішадець, тобто походить з країни Нішадха, що ототожнюється із частиною нинішнього Камаона в північній  

Індії  (в  штаті  Уттар  Прадеш).  Вважають,  що  її  столицею  була  Алака,  розташована  на  ріці  Алаканда  (суч.  
Бішенґанга, приплив Ґанги в Гарвалі). Царем нішадхів був легендарний Нала, або Наль. (вгору)

65 Амбаріша — син Набхаги, цар, який згідно легенд, перемігши всіх своїх ворогів, скорив за сім ночей всю землю і  
зробив безліч жертвопринесень. (вгору)

66 Діліпа — цар сонячного роду, а згідно Калідаси — батько Рагху, прабатька династії рагхуїдів, або рагхавів. (вгору)
67 Упарічара — ім’я напівбога Васу, що, згідно Магабгарати, зробився за велінням Індри царем країни Чеди (нинішній  

Бунделькханд і частина Мадхья Прадеш). (вгору)
68 Агнішватта  —  букв.  «які  скуштовані  погребальним  вогнем»  або  у  пізнішому  значенні  «знехтувані  на  землі  

жертовним вогнем». (вгору)
69 Пхенапа — букв. «харчуються піною». (вгору)
70 Ушмапа — букв. «вдихають пару від гарячої їжі». (вгору)
71 Свадхаван — букв. «які вкушають насолоду». (вгору)
72 Бархішад — букв. «розміщені на жертовній траві». (вгору)
73 Ті хто вмер під час літнього сонцестояння, очевидно, зараховувалися до грішників, бо в цей час сонце рухається з  

півночі на південь, віддаляючись від Гімалаїв і священної гори Кайласи. (вгору)
74 Шиншапа — рід дерева (Dalbergia sissoo). Палаша — рід дерева (Butea frondosa). (вгору)
75 Каша і  куша — рід  трави (Saccharum spontaneum),  з  якої  роблять рогожу, дахи тощо.  Куша — рід трави,  з  

довгими гострими стеблинками (Роа cynosuroides), яка вважається священною. (вгору)
76 Варуні — жіноча енергія Варуни, що уособлюється у вигляді його дружини або дочки. Вона з’явилася при збиванні  

океану і вважається богинею хмільного напою. (вгору)
77 Згідно індійської космографії, під чотирма океанами маються на увазі Східний, Західний, Північний і Південний,  

які оперізують з чотирьох сторін індійський материк. (вгору)
78 Калінді — те ж, що й Калінаді, назва ріки, що тече через Камаон, Рохількханд і район Канаудж і впадає в Ґангу;  

Відіша — давня назва ріки Бес, або Бесалі, що впадає у Бетву біля Беснагара, або Бхілси (в області Мальва); Венна —  
напевно,  те  ж,  що  Вена,  давня  назва  ріки  Вайн-Ґанги  в  Мадхья  Прадеш;  Нармада  —  давня  назва  ріки  Нербуди  
(Нарбада). Вона бере початок на горі Амаракантаці та впадає в Камбейській затоці; Віпаша — давня назва однієї з  
п’яти  рік  у  Пенджабі,  що  нині  називається  Біас;  Шатадру  —  одна  із  давніх  назв  ріки  Сетледж  у  Пенджабі;  
Чандрабхага — давня назва ріки Ченаб, або, точніше, потоків Джелама і Ченаба що злилися разом; Сарасваті —  
назва  древньої  ріки.  Припускають,  що  це  нинішня  ріка  Гхаґгар,  або  Гаґгар;  Нраваті  — давня  назва  ріки  Рави  в  
Пенджабі; Вітаста — давня назва ріки Джелам, або Бетуста в Пенджабі; Синдху — давня назва ріки Інд; Деванада  
— букв. «велика ріка богів», очевидно, тут мається на увазі Ґанга разом з її притоками; Годаварі — ріка, що бере  
початок на горі Брахмагірі, біля села Трьямбака, в 40 км від Насіка; Крішнавенна — давня назва потоку, що злився в  
ріки Крішна й Вена, що бере початок на височині Магабалешвар; Кавери — ріка в південній Індії, що бере початок від  
джерела, названого Чандратіртха. (вгору)

79 Коралові дерева — рід дерев (Erythrina indica), дерево мандара. (вгору)
80 Небесна  ріка,  названа  Алака  —  відповідно  до  міфологічних  уявлень  індійців,  Ґанга,  дочка  Гімалая,  спочатку  

протікала в небесах, а потім впала на землю і досягла пекла, тому її також називають «Поточна трьома шляхами».  
А позаяк води небесної Ґанги омивають Алаку (Alaka), столицю Кубери, розташовану на вершині Гімалая, то напевно,  
ця назва перенесена і на небесну Ґангу. Очевидно, тому вона називається також Алакананда (Alakanauda) — «радує  
Алаку» (суч. Бішенґанга, приток Ґанги в Гарвалі). (вгору)

81 Нара, нарі — букв. «людина», «чоловік», тобто, мабуть, гандхарви, що мають людський вигляд на відміну від  
кіннарів, які уявляються з кінськими головами. (вгору)

82 Манібхадра — ім’я брата Кубери і царя якшів. Далі перераховуються імена гухьяків та інших якшів. (вгору)
83 Бхагаваті — букв. «має щасливу долю», епітет Лакшмі, богині щастя й багатства. (вгору)
84 Налакубара — ім’я сина Кубери, бога багатства. (вгору)
85 Пашупаті — букв. «володар худоби», епітет Шиви, що посідає третє місце в індійській божественній тріаді як  

бог-руйнівник. Шива уявляється триоким із тризубцем у руках. (вгору)
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86 Інша причина світу — тут мається на увазі п’ятий елемент матеріального світу: ефір. Більшість індійських  
мислителів додає його до чотирьох основних елементів, який визнається і чарваками, тобто матеріалістами: земля,  
вода, вогонь, або жар, і повітря. (вгору)

87 Локапали  (охоронці  світу),  тобто  боги  —  охоронці  сторін  світу,  яких  налічується  вісім:  Індра,  Агні,  Яма,  
Найріта, Варуна, Марут, Кубера й Шива. (вгору)

88 Будха — божество, що уособлює планету Меркурій. (вгору)
89 Ангарака — божество, що уособлює планету Марс. (вгору)
90 Шанайшчара — букв. «повільно рухається», ім’я божества, що уособлює планету Сатурн. (вгору)
91 Мантри і  Ратхантари — мантри — священні вірші та формули з ведичних гімнів.  Ратхантари — спеціальні  

мантри або мелодії із Самаведи. (вгору)
92 Обряди Харіман і Васуман — букв. «супроводжуваний гнідими конями» і  «маючий багатство»,  мабуть, назви  

особливих релігійних церемоній. (вгору)
93 Тут, мабуть, мається на увазі наступне: адітьїв усього 12, вони уособлюють 12 місяців у році, а попарно вони  

уособлюють шість пір року, з яких кожне складається з 2 місяців. (вгору)
94 Упаведи — букв. «нижчі знання», розряд творів, підлеглих Ведам. Є чотири Упаведи, з яких кожна примикає до  

однієї із чотирьох Вед, а саме: 1) Аюрведа, або медицина, що примикає до Рігведи або, відповідно до інших джерел, до  
Атхарваведи;  2)  Дханурведа,  або військова наука,  що примикає до Яджурведи;  3)  Гандхарваведа,  або музика,  що  
примикає до Самаведи, і 4) Стхапатьяведа, або механіка, що примикає до Атхарваведи. (вгору)

95 Вірш  Савітрі  —  назва  знаменитого  вірша-гімну  з  Рігведи,  названого  так  тому,  що  він  звернений  до  сонця  
(Савітара); вірш  цей називається також Гаятрі. Інша назва цього вірша — Дургатарані — букв.  «переправляє через  
труднощі». (вгору)

96 Мова в семи, видах — згідно тлумачень коментатора Девабодхи, ці види мови наступні: 1) санскрит (sañskŗta); 2)  
пракрит (prākŗta); 3) пайшачи (paiçācika), тобто різновид пракритського наріччя; 4) апабхранша (apabhrañça), тобто  
пізніший  різновид  пракритів;  5)  лаукіка  (laukika),  тобто  повсякденний,  загальновживаний  говір;  6)  чхека  (cheka),  
тобто місцевий говір, побудований на алітерації з одиничним повторенням різних приголосних, і 7) арбхака (arbhaka),  
тобто дитяча мова. (вгору)

97 Доба чотирьох видів — згідно тлумачення Девабодхи, це день, ніч і дві зорі (ранкова й вечірня). (вгору)
98 Сім островів — індійською космографією розрізняються сім материків, або континентів, які нібито розташовані  

навколо  легендарної  гори  Меру.  Відповідно  до  тлумачення  Девабодхи,  острови  ці,  або  континенти,  називаються  
Джамбудвіпа, Кушадвіпа, Шака, Краунча, Шальмалі, Гомеда і Пушкаpa. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО НАРАДУ

Р о з д і л  1 2
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Почувши  слова  мудреця  Наради,  Юдхіштхіра  почав  важко  зітхати.  Міркуючи  про  здійснення 

жертвопринесення Раджасуя,  він не знаходив собі спокою, о нащадку Бгарати! Почувши про таку велич 
шляхетних  царствених  мудреців  і  подумавши  про  досягнення  блаженних  світів 1 вершителями 
жертвопринесень,  завдяки  їхнім  благим  діянням  і  особливо  про  Харішчандру,  блискучого  царственого 
мудреця, що зробив таке велике жертвопринесення, він побажав зробити приготування до жертвопринесення 
Раджасуя.  І  тоді,  вшанувавши  всіх  учасників  своїх  зборів  і  сам  зустрінутий  із  пошаною  всіма  ними,  
Юдхіштхіра  почав  обговорювати  з  ними  необхідність  жертвопринесення.  І  той  тур  серед  кауравів,  о 
володарю царів, не раз помізкувавши про це, схилився до думки почати приготування до жертвопринесення 
Раджасуя. Обдарований надзвичайною доблестю й силою, охоронець суті закону знову почав міркувати про 
те, яке благо від цього може бути для всіх людей. Проявляючи прихильність до всіх підданих, Юдхіштхіра, 
кращий  з  усіх  знавців  закону,  робив  для  всіх  добро  без  усяких  винятків.  При  таких  обставинах  люди  
відчували  до  нього  довіру,  немов  до  батька,  і  не  було  в  нього  ненависника,  —  тому  його  прозвали 
Аджаташатру  («Той,  чий  ворог  ще  не  народився»).  Скликавши  тоді  радників  і  братів,  він,  кращий  з 
красномовних, знову й знову запитував їх про жертвопринесення Раджасуя.  І тоді  радці, яких він питав, 
сказали всі разом премудрому Юдхіштхірі,  котрий бажав вчинити жертвопринесення,  такі  глибокодумні 
слова: «Володар людей, хоча він і є царем, однак прагне повністю знайти всі чесноти великодержавного 
правителя за допомогою жертвопринесення Раджасуя, завдяки якому він, уже помазаний на царство, досягне 
досконалости  Варуни.  Оскільки  ти,  о  нащадку  Куру,  заслуговуєш  досконалости  великодержавного 
правителя, то друзі твої вважають, що настав час для здійснення жертвопринесення Раджасуя. Час для того  
жертвопринесення,  при якому жерцями,  що виконали суворі  обітниці,  встановлюється  шість  жертовних 
вогнів 2 у супроводі гімнів із Самаведи, залежить саме по собі від досконалости кшатріїв.3 Той, хто успішно 
досягає  здійснення  всіх  жертвопринесень,  включаючи  і  Дарвіхому  (узливання  ковшем),  і  наприкінці 
жертвопринесення  —  помазання  на  царство,  той  називається  «Всеперемагаючим».  Ти  здатний,  о 
міцнорукий, зробити таке жертвопринесення. Всі ми у твоїй волі.  Тому,  без сумніву,  прийми, о великий 
царю, рішення влаштувати жертвопринесення Раджасуя».

Так сказали його друзі поодинці й усі разом. Почувши їхні справедливі слова, сміливі, бажані й вагомі, о 
володарю народів, пандава, той винищувач ворогів, подумки погодився з ними. І вислухавши слова друзів, а 
також  знаючи  свої  можливості,  він  знову  й  знову  поринав  у  думці  до  жертвопринесення  Раджасуя,  о 
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нащадку Бгарати! І мудрий, він знову порадився зі своїми братами, зі шляхетними жерцями й радниками, а 
також із Дхаумьєю, Двайпаяною та іншими.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Як  може  моє  прагнення  зробити  чудове  жертвопринесення  Раджасуя,  гідне  великодержавного 

правителя, увінчатися успіхом завдяки тільки моїй вірі та словам?
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
І коли так було сказано тим царем, о лотосоокий, вони мовили справедливому Юдхіштхірі такі слова: 

«Ти гідний, о знавцю закону,  зробити велике жертвопринесення Раджасуя!».  І коли жерці й мудреці так 
сказали  цареві,  радники  й  брати  його  схвалили  ті  слова.  Але  той  цар,  син  Прітхи,  премудрий  і  
самоприборканий, почав знову про себе обмірковувати це, бажаючи блага для всіх людей. З огляду на свої 
сили й засоби, міркуючи про підхоже місце й час, про свої витрати і доходи, та добре зважуючи все це 
розумом, мудрий не засмучується! — так вирішив він. Розсудивши, що жертвопринесення не мусить бути  
почате тільки на свою власну погибель, і старанно несучи на собі тягар усіх обов’язків, він для рішення 
справи подумав про Крішну Джанардану, найвищого з усіх людей, і звернувся подумки до Харі, невимірного 
у своїй величі, міцнорукому, ненародженому, який з’явився за своїм бажанням серед людей. Пандава почав 
думати з приводу його богоподібних діянь і прийшов до такої думки про Крішну: «Немає нічого, що було б 
йому не відоме, немає нічого, що не було б досягнуте в результаті його діянь, і немає нічого, чого б він не  
зміг знести!».

І прийнявши таке певне рішення, Юдхіштхіра, той син Прітхи, негайно відправив до наставника всіх  
істот  вісника,  як  старший має  посилати  до  молодшого.  І  той  посланець,  на  стрімкій  колісниці  швидко  
досягши ядавів, прибув у Дваравату до Крішни, що жив там. Довідавшись, що Партха хоче бачити його, 
Ачьюта («Нетлінний»), сам бажаючи бачити його, поїхав до нього в Індрапрастху в супроводі  Індрасени.4 

Минувши різні місця, Джанардана на своїх швидких конях поспішно приїхав до Партхи в Індрапрастху. Він 
був  прийнятий  з  пошаною,  немов  брат  своїм  братом  —  царем  справедливости  та  Бгімою.  Потім  він,  
радісний, побачив сестру свого батька Кунті.  Потім він весело почав розважатися зі своїм милим другом  
Арджуною, прийнятий з пошаною, і близнюками, як старший. І коли Ачьюта відпочив у спокійному місці й, 
почувався на дозвіллі освіженим, до нього прийшов цар справедливости й повідомив про свій намір.

Ю д х і ш т х і р а  п о ч а в :
Я  задумав  зробити  жертвопринесення  Раджасуя,  але  воно  не  може  бути  виконане  одним  лише 

бажанням. Тобі ж, о Крішно, відоме все те, за допомогою чого воно може бути виконане. Тільки той, кому 
все  можливо,  кого  всюди  поважають  і  хто  є  всевладним  царем,  —  може  зробити  жертвопринесення 
Раджасуя. Мої друзі, з’явившись до мене, сказали, що потрібно зробити таке жертвопринесення Раджасуя.  
Тут  твій голос,  о Крішно, був  би для мене вирішальним. Позаяк деякі з радників,  з почуття дружби,  не  
називають слабких сторін цієї справи, а інші ж, через власну вигоду кажуть лише приємне. Ще одні мають 
намір вважати прийнятним те, що корисно їм самим. Такими представляються судження людей із приводу 
мого наміру.  Але ти,  о Крішно, піднявшись вище цих доводів і  зневажаючи пристрастю й гнівом, зволь  
мовити правду, що є для нас найбільш сприятливим у світі.

Так вістить розділ дванадцятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3
Ш р і  К р і ш н а  в і д п о в і в :
Всіма своїми чеснотами, о великий царю, ти заслуговуєш жертвопринесення Раджасуя. Хоча ти знаєш 

уже все, проте, я розповім тобі про дещо, о нащадку Бгарати! Те, що у світі нині позначається поняттям роду 
кшатріїв,  низькородніше того роду кшатріїв,  що залишився після винищення Рамою, сином Джамадагні.  
Адже тобі, о туре з роду Бгарати, відомо вже про те, що цей рід був заснований кшатріями, о володарю 
землі,  відповідно до приписів,  освячених здавна їхніми звичаями.  Царі,  що представляють найголовніші 
династії, а також інші кшатрії на землі, заявляють, що ведуть своє походження з роду Айла та Ікшваку. Ті,  
які походять із роду Айла, о царю, а також царі з роду Ікшваку, знай, о туре з роду Бгарати, розпадаються на 
сто один рід. Велика також чисельність нащадків Яяті й Бходжи, які наділені високими чеснотами. Вони  
поширилися,  о великий царю, в чотирьох сторонах світу.  І  весь рід кшатріїв шанує  добробут тих царів.  
Останній з цих царів, що в роду кшатріїв з’явився сто першим, володіючи  Серединною частиною землі,5 

задумав  посіяти  розбрат  між  усіма.  Підкоривши  своїй  владі  чотири  сторони  світу,  цар  Джарасандха 6 

заслуговує  того,  щоб  одержати  верховну  владу  за  правом  народження.  Спираючись  цілком  на  його 
підтримку, о премудрий царю, могутній Шишупала, будучи полководцем його військ, зробився царем. Йому 
ж,  о  великий  царю,  прислужує,  немов  учень,  могутній  Вакра,  володар  народу Каруша,  що  бореться  із  
застосуванням чарівництва.

Також і двоє інших, великі силою і душею, знайшли заступництво у могутнього Джарасандхи, — це 
Ханса  та  Дібхака,7 а  також  інші:  Дантавакра  і  Каруша,  Калабха  й  Мегхавахана.  Хто  носить  на  голові 
дорогоцінний  камінь,  що  знають  як  найчудесніший  камінь  світу,  хто  покарав  Муру  і  Нараку  —  двох 
володарів яванів, хто обдарований безмежною силою, хто цар на Заході, немов Варуна, чиє ім’я Бгаґадатта,8 
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о великий царю, і хто старий друг твого батька, — і той схиляється перед ним словом і особливо ділом, о  
нащадку Бгарати! Зв’язаний любов’ю до тебе, він всім серцем прихильний тобі, як батько до сина. Той цар,  
що править у західній частині Землі, а також у південних її межах, твій вуй, герой Пуруджит,9 що збільшує 
рід  Кунті,  згубник  ворогів,  —  він,  єдиний,  покірний  і  відданий  тобі.  Також  перейшов  на  сторону 
Джарасандхи той, хто раніше не був мною вбитий, той лиходій серед народу Чеди, хто видає себе в цьому 
світі за найвищого чоловіка і став відомим, як Пурушоттама,10 той, хто з глупоти носить постійно знаки, що 
відрізняють мене, цар у Ванзі, Пундрі 11 й Кираті, наділений міццю, і той, хто відомий серед людей під ім’ям 
Паундраки й Васудеви.12 І Бгішмака, могутній цар племені бходжа, що поширив свою владу над чотирма 
сторонами світу, друг Індри, о великий царю, хто, володіючи наукою, силою й іншими перевагами, переміг 
пандьїв,13 кратхаків і кайшиків,14 чий брат — Ахріті, герой, у битві подібний Рамі, синові Джамадагні, — й 
він, винищувач ворожих військ, став прихильником володаря Магадхи.

Хоча ми є його родичами, завжди зайняті тим, що робимо йому приємне, і маємо до нього прихильність,  
— він зовсім не прихильний до нас, а зайнятий лише тим, що заподіює нам неприємності. Не знаючи, о 
царю, ні свого роду,  ні своєї сили, він вдався до заступництва Джарасандхи, бачачи лише його блискучу  
славу.  Північні  бходжи,  а  також  вісімнадцять  інших  племен,  о  найчудовіший,  лише  зі  страху  перед  
Джарасандхою побігли на захід. Втекли також і шурасени, бхадракари, бодхи, шальви, патаччари, сустхари, 
сукутти й кунінди 15 разом з племенами Кунті. А царі шальвійських племен разом з єдиноутробними братами 
й супутниками, південні панчали і східні кошали пішли до племен Кунті. Також матсьї та санньястапади, під  
страхом  покинувши  свою північну  країну,  знайшли  притулок  у  південній  країні.  Також  і  всі  панчали, 
змучені страхом перед Джарасандхою, покинувши своє власне царство, розбіглися в усі боки.

Через якийсь час дурний  Канса,16 придушивши опір родичів, одержав за дружин двох царівен, дочок 
сина Бріхадратхи (Джарасандха). Ті дівчата звуться Асті й Прапті та доводяться сестрами Сахадеві (ім’я  
сина Джарасандхи).  За допомогою придбаної в такий спосіб сили, здолавши своїх родичів,  він,  дурний,  
досяг переваги над усіма. І це принесло йому досить погану славу. І старі царі з роду Бходжа, також гноблені  
тим лиходієм, шукаючи захисту від переслідувань свого родича, звернулися до нас за допомогою. Видавши 
тоді  Акрурі 17 прекрасну дочку Ахуки (дід Крішни), я разом із Санкаршаною, як зі своїм другим єством, 
зробив послугу моїм родичам: Канса й Сунаман 18 були мною та Рамою вбиті.

І коли небезпека у такий спосіб минула й Джарасандха приготувався діяти, о царю, ми — вісімнадцять  
молодших родин ядавів, — порадившись разом, прийшли до такого рішення: якщо ми безупинно вражаючи 
могутньою зброєю шатагхаті (шатагхні), не вб’ємо його, то могутність його збережеться протягом трьохсот 
років.  Адже  було  в  нього  два  друга,  подібних  безсмертним,  які  силою  переважали  найдужчих,  два 
найчудовіших  воїна,  знаних  як  Ханса  й  Дібхака.  Ті  обидва  героя,  з’єднавшись  разом  з  могутнім  
Джарасандхою, утрьох в змозі заволодіти трьома світами, — така була наша думка. І не тільки наша, але це 
було також і думкою всіх інших царів, о кращий з мудрих!

Був  якийсь  великий  цар,  відомий  як  Ханса.  І  він  разом  з  іншими,  о  царю,  зустрівся  в  битві  з  
вісімнадцятьма  молодшими  нащадками  ядавів.  «Вбитий  Ханса!»,  —  було  тоді  виголошено  кимось,  о 
нащадку Бгарати! Почувши про це, Дібхака, о царю, кинувся у води Ямуни. «Без Ханси я не можу жити в  
цьому світі!»,  — так вирішивши,  він знайшов свою загибель.  Також і  Ханса,  підкорювач ворожих міст,  
почувши про загибель Дібхаки, кинувся теж у Ямуну та втопився. А цар Джарасандха, почувши про те, що 
обоє вони знайшли свою загибель у водах Ямуни, відправився до себе в місто шурасенів, о туре з роду  
Бгарати! І коли той цар повернувся до себе, о нищителю ворогів, ми всі тоді зраділи й знову почали жити в 
Матхурі.  Коли  ж  дружина  вбитого  Канси,  дочка  Джарасандхи,  з  очима,  подібними блакитному лотосу,  
змучена  горем  за  своїм  чоловіком,  прийшла  до  свого  батька,  о  царю  царів,  і  почала  знову  й  знову 
спонукувати царя Магадхи, говорячи: «Убий вбивцю мого мужа!», о приборкувачу ворогів, — тоді ми, о 
великий царю, пам’ятаючи рішення, прийняте нами ще раніше, засмучені, виїхали з Матхури, о володарю 
людей! Поспішно розділивши наше величезне багатство на окремі частини, щоб зручніше було нести,  о  
царю, ми зі страху перед ним, бігли разом з багатством, рідними й близькими.

І подумавши, всі ми направилися у західну сторону, у прекрасне місто Кушастхалі,19 прикрашене горою 
Райватакою. Ми знову оселилися в ньому,  о царю, і  перебудували його на фортецю так,  що воно стало  
неприступним навіть для богів. В тому місті навіть жінки можуть битися, а що вже говорити про героїв з  
роду Врішни! В ньому, о винищувачу ворогів, ми живемо тепер, не відаючи ніякого страху. Дивлячись на 
найголовнішу з  гір,  а  також на  Мадгавітіртху,20 нащадки  Мадгу,  о  тигре  з  роду Куру,  знайшли велику 
радість.  Таким чином,  перетерпівши злидні  від  Джарасандхи,  ми,  хоча  й  володіємо  достатньою міццю, 
вдалися до тебе через родинні зв’язки. Наше місто має три йоджани в довжину, обнесене трьома ровами, 
наповненими водою, а вздовж стін на кожній йоджані є сотня воріт з арками, які уособлюють доблесть і  
славу. Ці ворота під охороною кшатріїв, лютих у битві, які належать до вісімнадцяти молодших поколінь 
ядавів. У нашім роду є вісімнадцять тисяч нащадків. В Ахуки була сотня синів, і кожний з них має по триста  
наступних нащадків.  Чарудешна (син Крішни)  зі  своїм братом,  Чакрадева  і  Сатьякі  (Ююдхана),  я  й син 
Рохіні, а також Самба, на прі рівний Шаурі,21 — це сім атіратхів, героїв-воїв, що б’ються на колісницях, о 
царю! Послухай же тепер про інших: це Крітаварман, Анадхрішті, Саміка й Самітінджайя, Кахва, Шанку й 
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Ніданта — це сім магаратхів, могутніх воїв-колісничних і крім них ще два сини Андхакабходжи і сам старий  
цар, їхній батько, усього їх десять. Всі вони — опора людей, герої, обдаровані доблестю й великою силою,  
живуть нині без побоювань у громаді врішни, тужачи за Серединною країною.

Ти завжди був наділений чеснотами великодержавного правителя, о кращий з роду Бгарати! Ти повинен 
стати верховним державцем над усіма  кшатріями,  о  нащадку Бгарати!  Але  поки  могутній  Джарасандха 
живий, ти не в змозі будеш зробити жертвопринесення Раджасуя, — така моя думка, о царю! Адже ним  
полонені в Гірівраджі 22 всі переможені царі, немов у печеру володаря гір загнані левом могутні слони. І цар  
Джарасандха, бажаючи зробити жертвопринесення закланням царів, вшанував Магадеву,  і тоді царі були 
ним переможені. Щораз перемагаючи царів, що приходили з військами, і приводячи їх у місто зв’язаними,  
він залучав цим юрби людей. І ми теж, о великий царю, зі страху перед Джарасандхою, покинувши тоді  
Матхуру, пішли в місто Дваравату. І якщо ти, о великий царю, бажаєш зробити тут це жертвопринесення,  
доклади зусиль до їх звільнення й до того,  щоб убити Джарасандху.  Тому що інакше, о нащадку Куру,  
цілком неможливо  буде  приступитися  до  здійснення  цього жертвопринесення  Раджасуя,  о  найкращий з 
мудрих! Така моя думка, о царю, а ти чини, як ти думаєш сам, о бездоганний! При таких обставинах скажи 
мені, як ти сам вважаєш, обміркувавши всі можливі доводи.

Так вістить розділ тринадцятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Те, що сказано тобою, мудрим, не може сказати ніхто інший, бо немає нікого на землі, крім тебе, хто 

розвіяв би всі сумніви. Адже в кожному володінні є царі, що творять добро, кожний для своєї користи, але  
вони не досягли верховної влади, тому що титул «державний» означає «володар всього». Яким чином той,  
хто знає про могутність інших, може вихваляти себе? Але хто поводиться гідно, зустрівшись із ворогом, той 
заслуговує поваги. Земля велика і простора та повна різними дорогоцінними каменями. Мандруючи далеко 
по ній, людина розпізнає благо, о продовжувачу роду Врішни! Тільки душевний спокій я вважаю найвищою 
достойністю, але не можна досягти спокою відмовою від свого обов’язку.  Якщо жертвопринесення буде  
почате, то верховна влада не буде досягнута, — така моя думка. Ті, які народилися в нашім роду й наділені  
мудрістю й силою, вважають, що хто-небудь з них стане колись найвидатнішим, о Джанардано!

Б г і м а  м о в и в :
Цар, що не діє відповідно або, будучи слабким, без усяких засобів, намагається узяти гору над сильним,  

— гине, як мурашиний горбок. Але будучи пильним, навіть слабкий, звичайно може перемогти сильного  
ворога,  якщо  буде  додержуватися  правильної  політики,  і  може  досягти  вигідних  для  себе  переваг, 
застосовуючи засоби політики. В Крішні зосереджена політика, в мені — сила, в Партсі Дхананджайї — 
перемога. Ми, подібно трьом жертовним вогням, знищимо царя Магадхи.

К р і ш н а  м о в и в :
Молодик, який прагне багатства бере його незважаючи на наслідки. Саме тому не прощають такого  

нерозумного  ворога,  який хтивий  до  багатства.  Чулисьмо,  що  Яуванашва  завдяки  скасуванню податків, 
Бхагіратха  —  захисту  своїх  підданих,  Картавірья  —  аскетичним  подвигам,  володар  Бгарата  —  силі,  а 
Марутта — своєму добробуту, всі п’ятеро стали великодержавними правителями. Завдяки таким якостям, як 
почуття справедливости, багатство й майстерна політика, Джарасандха, син Бріхадратхи, заслуговує того,  
щоб носити титул великодержавного правителя, — знай це, о туре з роду Бгарати! Сотня царствених родин 
не в змозі протистояти йому. Тому саме через цю його силу, він тепер здійснює верховну владу. Адже навіть  
царі,  що носять дорогоцінні камені, шанобливо прислужують Джарасандсі.  Але, дотримуючись із самого 
дитинства  дурного  поводження,  він  не  задовольняється  цим.  Навіть  коронованого  царя,  найпершого 
чоловіка, він насильно підкоряє собі. Й ніде ми не бачили такої кричущої сваволі.

В такий спосіб Джарасандха підкорив своїй владі всіх — майже сто царів. Як може, о Партхо, більш  
слабкий цар підступитися до нього? Яка може бути радість для царів жити в будинку Пашупати, коли вони  
принесені йому в жертву, немов тварини, і усунуті від світу, о туре з роду Бгарати? Коли кшатрій гине від 
меча, йому вклоняються. А хіба ми всі не змогли б протистояти цареві Магадхи? Вісімдесят шість царів 
приведено Джарасандхою, залишається ще чотирнадцять до повної сотні, о царю, і тоді він вживе жорстоких 
заходів. Той, хто зможе йому перешкодити в цьому, знайде блискучу славу. А хто переможе Джарасандху,  
той безсумнівно зробиться великодержавним правителем.

Так вістить розділ чотирнадцятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Прагнучи знайти високий сан великодержавного правителя, поглинений своєю власною вигодою, як я  

можу послати вас до страшного володаря, опираючись лише на одну силу, засновану тільки на сміливости? 
Бгіму й Арджуну, обох я вважаю своїми очима, а Джанардану — своїм розумом. Яке життя може бути в  
того,  хто  позбавлений  розуму  і  очей?  Адже охоплене  бойовим духом,  військо  Джарасандхи,  яке  важко 
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перемогти  і  яке  сповнене  страшної  відваги,  може  перемогти  вас.  Яка  ж  доблесть  тут  може  бути  
протипоставлена? Якщо ж справа ця обернеться інакше, то вже точно буде лихо. Слухайте тепер, як я сам 
думаю про це. Відмова від цієї справи представляється мені найбільш правильною, о Джанардано! Сьогодні  
пригнічує моє серце думка, що жертвопринесення Раджасуя важкоздійсненне.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Партха, який отримав найкращий з луків і два невичерпних сагайдаки, колісницю й прапор, а також  

палац зборів, сказав Юдхіштхірі: «Лук, небесна зброя й стріли, доблесть, прихильники і володіння, слава й 
міць — все це, завжди важкодосяжне, хоча й бажане, але добуте мною, о царю! Учені, вельми досвідчені в  
науках,  ретельно  вихваляють  шляхетне  походження.  Але  немає  нічого  рівного  силі,  й  мені  найбільше 
подобається  доблесть.  Що  буде  робити  той,  хто  народився  в  роду,  прикрашеному  доблестю,  але  сам 
позбавлений доблести? Той — справжній кшатрій в усьому, о царю, чиї дії є скорення ворогів. Адже той, хто  
хоча й позбавлений всіх інших чеснот, але має доблесть, може здолати своїх ворогів. Але той, хто хоча й 
обдарований всіма  чеснотами,  але  позбавлений доблести,  — що він може зробити?  Бо ж усі  чесноти у 
вигляді складених своїх частин вкладені у відвазі. Адже цілеспрямованість, зусилля і доля становлять разом 
запоруку перемоги. Адже ніхто, хоча б і наділений силою, не заслуговує поваги, якщо він діє необачно. Із 
цієї причини навіть сильний ворог гине від руки своїх супротивників. Як зневіра охоплює слабкого, так і 
осліплення опановує  сильним. Обидві  ці  причини погибелі  повинні  бути  відкинуті  царем, що прагне до 
перемоги. Якщо ми з метою жертвопринесення вб’ємо Джарасандху й звільнимо захоплених ним царів, то 
що ще може бути для нас більшим подвигом? Якщо ж ми не візьмемося до цієї справи, то нас вважатимуть  
нездатними. В той час як наші можливості безсумнівні, як же ти, о царю, вважаєш нас позбавленими цих  
здібностей? Для пустельників, що бажають спокою, червоний одяг, після того як вони відійшли від світу,  
легко досяжний. А ми, бажаючи для тебе верховної влади, повинні для цього поборотися з ворогами.

Так вістить розділ п’ятнадцятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6
В а с у д е в а  с к а з а в :
Арджуною висловлена думка, яка гідна того, хто народився в роду Бгарати, особливо сина Кунті. Ми не 

відаємо часу смерти — наступить вона вночі чи вдень. І ми ніколи не чули, щоб хтось досяг би безсмертя, 
відвернувшись від битви. Саме тому обов’язок героїв, що задовольняє серця, полягає в тому, щоб нападати 
на ворогів за допомогою політики, передбаченої звичаєм. При зустрічі двох супротивників перевага буде на  
боці того, хто слідує правильній політиці й вільний від злої долі. При рівности обох сторін, які борються, 
народжується сумнів наприкінці битви, бо насправді не може бути рівности між двома, з яких один або  
виграє  або програє.  Так чому ж в  такому випадку ми,  дотримуючись  правильної  політики,  не  повинні, 
наблизившись до стану ворога, розтрощити його, подібно тому як течія ріки розтрощує дерево, — вдаряючи 
по слабких місцях ворога і в той же час приховуючи від нього свої слабкі сторони. Проти більш сильного 
ворога варто виступати з добре вимуштруваними військами, але не слід виступати зі слабкими силами — 
така думка мудрих людей, і  мені вона також подобається. Адже якщо ми проникнемо неушкодженими і 
невпізнаними ув оселю ворога й нападемо на його власну особу,  то ми досягнемо своєї мети. Тільки він  
єдиний користується непорушним добробутом, о туре з роду Бгарати, подібно таємній душі всякої істоти. В 
його загибелі — загибель усієї його могутности! І якщо ми, бажаючи захистити своїх родичів, убивши його в 
битві, самі зустрінемося зі смертю, тоді ми досягнемо неба.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
О  Крішно,  хто  цей  Джарасандха,  яка  його  доблесть  і  могутність,  що  він,  доторкнувшись  до  тебе, 

подібного вогню, не згорів, як сарана?
К р і ш н а  в і д п о в і в :
Слухай,  о  царю,  якою  доблестю  і  якою  могутністю  володіє  Джарасандха  і,  як  він  був  нами 

помилуваний, хоча багаторазово робив нам неприємності. Був цар на ім’я Бріхадратха, володар Магадхи, 
володар трьох військ акшаухіні, гордовитий у битві. Красень, обдарований силою, багатством і невимірною 
відвагою, з тілом, завжди виснаженим від підготовчих обрядів при жертвопринесеннях, він був подібний 
другому Вершителеві ста жертвопринесень. Величчю він дорівнював Сонцю, терпінням подібний до Землі,  
гнівом він дорівнював нищителеві  Ямі,  багатством подібний Вайшравані.  І  вся  земля,  о  кращий з  роду 
Бгарати,  була  вкрита,  як  променями  сонця,  його  чеснотами,  успадкованими  від  своїх  високих  предків.  
Володіючи великою силою, він, о туре з роду Бгарати, оженився на двох дочках-близнючках царя Каші,  
прославлених красою і багатством. І той тур серед мужів, уклав з ними потай угоду, що він ніколи не буде 
віддавати перевагу одній  дружині  перед іншою.  І  цар  блаженствував  зі  своїми дружинами,  о  володарю 
людей, милими й гідними його,  як слон — із двома слонихами.  Перебуваючи серед них,  володар землі  
блищав, немов втілений Океан між Ґангою і Ямуною. Тим часом, поки він був цілком занурений у насолоди, 
молодість його минула. І не народилося в нього жодного сина, який мав би продовжити його рід. Навіть за  
допомогою численних обрядів, узливань «хома» і жертвопринесень, чинених заради цього, кращий з царів 
не зміг отримати сина, продовжувача роду.
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І  ось,  одного разу цар почув  про славного  Чандакаушику,23 сина Какшивана з  роду благочестивого 
Гаутами, втомленого від аскетичних занять. Йому, котрий випадково прийшов туди й сидів під деревом, цар 
разом  зі  своїми  обома  дружинами  догодив  усякими  коштовностями.  І  сказав  йому  стійкий  у  правді  і  
правдомовний,  кращий  з  мудреців:  «Я  задоволений  тобою,  о  царю,  вибирай  дарунок,  о  старанний  в 
обітницях!». І тоді Бріхадратха разом з дружинами, вклонившись йому, сказав голосом, що запинається від 
сліз, бо вже зневірився побачити народження сина.

Б р і х а д р а т х а  с к а з а в :
О блаженний,  який смисл мені  в  дарункові  й царстві,  в той час як я,  залишивши царство,  зібрався 

відправитися в ліс покаяння, знедолений, бо я не маю сина.
К р і ш н а  м о в и в :
Почувши це, пустельник, чиї почуття були схвильовані, поринув у глибокий роздум і залишився сидіти 

в тіні того ж самого мангового дерева. І ось на коліна пустельника упав соковитий плід манго не торкнутий 
дзьобом папуги.  Взявши його,  кращий з  пустельників  подумки  освятив його мантрами й дав цареві,  як 
незрівнянний засіб для отримання сина. І сказав премудрий, великий пустельник царю: «Іди,  о царю, ти  
досяг своєї мети. Відмовся від уходу в ліс, о володарю людей!». Пам’ятаючи, про те, як було раніше сказано 
(обіцянка дружинам), кращий з царів дав тоді один той плід обом своїм дружинам, о туре з роду Бгарати! І 
обидві вони, чарівні, розділивши надвоє той манговий плід, з’їли його. І силою неминучої логіки речей і  
правдивости слів пустельника, в результаті поїдання ними плода, обидві вони зачали. Бачачи їх в такому  
стані, цар був охоплений великою радістю.

І ось, о премудрий, коли наступив визначений час, обидві вони, о царю, як було мовлено, народили дві 
частини одного тіла. Побачивши дві половини тіла, обидві сестри затремтіли. Тоді вони, глибоко засмучені й  
безпомічні,  порадившись  разом,  з  гіркотою  покинули  обидві  частини  істоти,  наділені  життям.  Дві  їхні  
няньки, добре обернувши ті половинки, ще пов’язані із зародком, вийшли через двері палацу, і, кинувши їх, 
швидко пішли. Й ті половинки, кинуті на перехресті, о тигре серед людей, взяла тоді ракшасі на ім’я Джара,  
яка живилася м’ясом і кров’ю. Бажаючи пристосувати ті частини тіла, для того щоб зручніше було їх нести,  
та ракшасі, спонукувана силою долі, з’єднала їх. І як тільки ті частини тіла були з’єднані, о туре серед мужів,  
і перетворені на єдине тіло, з’явився хлопець-герой. Тоді ракшасі, з очима, вибалушеними від здивування, не  
в змозі була нести дитини, міцної й сильної мов громова стріла. А хлопчик, стиснувши мідно-червоного 
кулака й поклавши його в рот, закричав так само сильно, як гуркоче грозова хмара. Від того крику люди, що  
були в палаці, сильно перелякалися, о тигре серед мужів, і вийшли разом із царем, о приборкувачу ворогів! І  
обидві матері, безпомічні й пригноблені, із грудьми, повними молока, в розпачі швидко прийшли туди, щоб 
одержати свого сина. І тоді, бачачи обох їх у такому стані, царя, який жадав потомства, і того хлопчика,  
такого сильного, ракшасі подумала: «Мешкаючи у володіннях царя, який так сильно прагне мати сина, я не 
повинна віднімати в нього немовляти, подібно тому як купа хмар — сонце». І прийнявши людський вигляд,  
вона сказала володареві людей: «О Бріхадратхо, це твій син, візьми його, як даного мною. Він народився від 
двох твоїх дружин за велінням кращого із двічінароджених. Кинутий їхніми няньками, він був врятований 
мною».

І тоді, о кращий з роду Бгарати, обидві чарівні дочки царя Каші, отримавши сина, швидко окропили 
його молочними струменями зі своїх грудей. Тоді цар, довідавшись про все, зрадів. І запитав він ракшасі, що 
прийняла людський вигляд,  наділену блиском чистого золота:  «Хто ти,  о  подібна серцевині  лотосу,  яка 
подарувала мені сина? Заради любови моєї скажи, о чарівна! Ти здаєшся мені божеством».

Так вістить розділ шістнадцятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7
Р а к ш а с і  в і д п о в і л а :
Добро тобі! Я ракшасі на ім’я Джара, що змінює свій вигляд за бажанням. Я жила щасливо в твоєму  

будинку, о володарю царів, шанована усіма. Постійно думаючи про те, щоб зробити тобі відповідну послугу,  
я випадково побачила ці дві половинки тіла твого сина, о справедливий! І коли вони були мною випадково 
з’єднані, з’явився хлопчик — завдяки твоєму щастю, о великий царю! Я була лише знаряддям.

К р і ш н а  м о в и в :
І сказавши так, вона, о царю, відразу зникла. А цар, взявши свого сина, увійшов до себе в палац. Тоді  

цар зробив усі  обряди, які належало виконати з нагоди народження хлопчика, і призначив серед магадхів  
велике  свято на  честь  ракшасі.  І  нарік  йому ім’я  батько,  подібний  самому Праджапаті.  Позаяк  він  був  
з’єднаний Джарою, то почав називатися Джарасандхою («З’єднаний Джарою»). І той син володаря Магадхи, 
наділений великою силою, ріс подібно вогню, якому зроблене узливання пряженим маслом.

Через  деякий час  великий пустельник,  блаженний Чандакаушика  прийшов знову в  країну магадхів.  
Зраділий  його  приходу,  Бріхадратха  в  супроводі  радників,  супутників,  дружин  і  сина  вийшов  до  нього 
назустріч. І цар вшанував його водою для омивання ніг і обличчя й почесним питвом, о нащадку Бгарати, і  
запропонував йому сина разом зі своїм царством. Прийнявши почесті від царя, великий мудрець, о царю, 
сказав, зрадівши душею, царю Магадхи: «Все це мені відомо, о царю, завдяки моєму духовному оку. Слухай,  
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о володарю царів, яким буде цей син. Із силою його, обдарованого доблестю, не зможуть зрівнятися царі.  
Усякі види зброї, яку метнуть в нього навіть боги, о володарю землі, не зможуть заподіяти йому шкоди, як 
потоки рік — горі. Він буде блищати на чолі всіх царів, помазаних на царство, подібно сонцю, що затьмарює  
всі світила. Царі, які мають численні війська, верхових і запряжних тварин, наблизившись до нього, знайдуть 
загибель, подібно сарані, що потрапила у вогонь. Він привласнить великі багатства всіх царів, подібно тому 
як володар рік і  потоків Океан поглинає ріки,  що розлилися від води під час дощів. Могутній,  він буде  
ретельно підтримувати чотири касти, подібно тому як велика земля, що носить усілякі злаки, підтримує все,  
як добре, так і зле. І всі царі будуть слухняні його велінням, подібно тому як втілені істоти підвладні вітру,  
однаковому, як до всіх істот, так і до самого себе. Цей цар Магадхи, найсильніший серед усіх людей, сам  
побачить навіч Магадеву, великого бога, іменованого також Рудрою або Харою, нищителя міста Трипура».24

Говорячи так і міркуючи про свої власні обов’язки, пустельник відпустив царя Бріхадратху, о згубнику 
ворогів! А володар Магадхи, вступивши в місто, помазав на царство Джарасандху, і цар Бріхадратха тоді сам 
засягся  великою  відразою  до  мирських  радостей.  І  коли  Джарасандха  був  освячений  на  царство,  цар 
Бріхадратха,  супроводжуваний двома своїми дружинами, оселився в лісах покаяння.  І в той час як його 
батько разом з обома матерями перебував у лісі покаяння, о нащадку Бгарати, Джарасандха своєю доблестю 
підкорив багатьох царів своїй владі.

А тим часом цар Бріхадратха через довгий час після того як він вийшов у ліс та віддався покаянню,  
відправився разом зі  своїми дружинами на небо.  У Джарасандхи було два помічника,  Ханса та Дібхака,  
невразливі для зброї, в нараді кращі з мудрих, обоє майстерні у військовій науці та могутні. Про них мною 
ще раніше було розказано тобі. Всі вони, втрьох, здатні змагатися із трьома світами — така моя думка. Тому,  
о  герою,  з  ним  уникали  боротьби  могутні  племена  Кукура,25 Андхака 26 і  Врішни,  о  великий  царю,  з 
міркувань політики.

Так вістить розділ сімнадцятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО НАРАДУ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО НАРАДУ
1 Тобто потойбічних світів, які нібито досяжні для смертних шляхом нагромадження релігійних або доброчесних  

заслуг. (вгору)
2 Шість  жертовних  вогнів  —  згідно  тлумачень  Девабодхи,  тут  маються  на  увазі  шість  видів  церемоній  

жертвопринесення: 1) Агніштома, 2) Кшатрадхріті, 3) Вьюшті, 4) Двіратра, 5) Саптапея і 6) Саптадашапея. (вгору)
3 Від досконалости кшатріїв — згідно тлумачень Девабодхи, досконалість кшатрія полягає в багатстві та його  

численному почті. (вгору)
4 Індрасена — очевидно ім’я вісника, або посланця Юдхіштхіри, судячи з різночитань Критичного видання. (вгору)
5 Серединна частина землі — згідно тлумачень Девабодхи, тут мається на увазі Мадхьядеша (Madhyadeça), тобто  

центральна  область країни,  що  лежить між Гімалаями  на  півночі,  горами Віндхья  на  півдні,  районом Вінашана  
(Курукшетра) на заході та Праягом (Аллахабадом) на сході й утворює нині штат Уттар Прадеш. Під Серединною  
частиною мається на увазі також і Джамбудвіпа, тобто один із семи материків, у систему якого, відповідно до  
індійської космографії, входить Індія (вгору)

6 Джарасандха — син Бріхадратхи, знаменитий воїн і цар, володар Магадхи й Чеди (суч. Буяделькханд і частина  
штату Мадхья Прадеш).  Згідно легенд,  він  народився розділеним на дві  половинки,  які  були потім з’єднані  разом  
ракшасі (демоницею) на ім’я Джара (Jarā), внаслідок чого він і одержав своє ім’я Джарасандха, тобто «З’єднаний  
Джарою». Джарасандха був убитий у єдиноборстві Бгімою. (вгору)

7 Ханса та Дібхака — імена двох героїв-воїнів, які були друзями й головною опорою царя Джарасандхи. (вгору)
8 Бгаґадатта  —букв.  «даний  Бгаґою»,  ім’я  царя  країни  Прагджьйотиша,  що  ототожнюється  з  Камарупою,  

нинішнім Ассамом. (вгору)
9 Пуруджит — букв. «перемагає багатьох», герой, що був на стороні пандавів,  брат Кунтібходжи, царя з роду  

ядавів, володар кунтіїв (або роду Кунті) у Бходжі (суч. Мальва), що прийняв і виховав Кунті, яка стала дружиною  
Панду. (вгору)

10 Пурушоттама — букв.  «найвищий  з  мужів»,  «верховна істота»,  епітет Вішну-Крішни.  Це  ім’я  незаслужено  
привласнив собі цар Шишупала. (вгору)

11 Пундра — назва країни і народу. Пундра також називається Паундра, або Пундрадеша. (вгору)
12 Паундрака й Васудева — Пундрака — букв. «належний племені пундрів», або «володар пундрів». Васудева — букв.  

«син Васудеви»,  звичайне ім’я  Крішни.  І  те й інше,  мабуть,  прізвиська, привласнені від  Крішни Шишупалою, його  
двоюрідним братом. (вгору)

13 Пандьї — назва народу, що населяв країну Пандья. (вгору)
14 Кратхаки — назва племені, яке завжди згадується поряд з кайшиками і приналежні до роду ядавів. Кайшики —  

назва племені, яке очевидно також належить до роду ядавів. (вгору)
15 Шурасени — назва народностей, що населяли області біля Матхури; Бхадракари — назва племені; Бодхи — назва  

племені або народності, яка, далебі, населяла області навколо Індрапрастхи (суч. Делі); Шальви — назва народності,  
що населяла країну, розташовану в західній частині Індії, на території нинішнього Раджастхана; Патаччари — назва  
народності,  яка,  напевно,  населяла  області  нинішнього  Аллахабада  й  Банді;  Сустхари  —  назва  племені  або  
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народності; Сукутти — також назва народності. Кунінди — назва племені або народності, яка, либонь, населяла  
країну Куліндадеша (нинішній Гарвал, включаючи район Шахаранпура, північніше Делі). (вгору)

16 Канса  —  син  Уграсени,  царя  Матхури  (нині  Муттра  в  штаті  Агра),  доводився  дядьком  Крішні  й  зятем  
Джарасандсі. Канса скинув батька свого, Уграсену, але потім був убитий Крішною, що і повернув трон Уграсені.  
Канса ототожнюється з асуром Каланемі який втілився на землі. (вгору)

17 Акрура — букв. «не жорстокий», ім’я друга і дядька Крішни. (вгору)
18 Сунаман — мабуть, ім’я асура, прихильника або союзника Канси. (вгору)
19 Кушастхалі  — букв.  «місцевість,  що буяє  травою куша»,  столиця Анарттадеши (нині  Гуджарат і  частина  

Мальви),  заснована  Анарттою,  племінником  Ікшваку.  Кушастхалі  ототожнюється  із  Дваракою  (нині  Дварка  в  
Гуджараті), що була заснована Крішною на занедбаній стороні Кушастхали. (вгору)

20 Мадгавітіртха  — букв.  «місце  священних  омивань  Мадгави»  (де  Мадгава  може  означати  ліану  або  богиню  
Лакшмі), мабуть, назва місця паломництва. (вгору)

21 Шаурі — букв. «геройський», прізвисько Крішни. (вгору)
22 Гірівраджа — букв. «оточена горами», древня столиця Магадхи, заснована царем Васу й тому прозвана Васуматі,  

зазвичай вона називалася Раджагріха. Гірівраджа була оточена п’ятьма горами, які в часи Магабгарати іменувалися  
Вайхара, Вараха, Врішабха, Рішигірі й Чантьяка, а нині відповідно називаються Вайбхара-гірі, Відула-гірі, Ратнакута,  
Гірівраджа-гірі  й  Ратначала.  В  VI ст. до  н.е.  Бімбісара,  батько  Аджаташатру,  переніс  столицю  Магадхи  на  
Гірівраджу в Паталіпутру, котру він сам заснував. Нинішня назва Гірівраджи — Раджгір у Біхарі, що знаходиться в  
100 км від Патни та у 23 км на південь від міста Біхара. (вгору)

23 Чандакаушика — мудрець і пустельник, син легендарного мудреця Какшивана, що подарував царю Бріхадратсі  
потомство (в особі Джарасандхи). (вгору)

24 Трипура — букв.  «потрійне місто»,  міфічне  місто  дайтьїв  (титанів),  що являло  собою три об’єднані  разом  
фортеці. (вгору)

25 Кукура — ім’я сина Андхаки, що (у множ.) розповсюджувалося на країну і народ. Кукури (тобто представники  
племені Кукура) являють собою відгалуження знаменитого роду ядавів і зазвичай згадуються поряд з андхаками й  
врішни. Територіально країна Кукура ототожнюється зі східною частиною Раджпутани (нині штат Раджастхан),  
де столицею був  Бальмер, що у китайського мандрівника Сюань-цзана (Сюань-чжуана) називається Бі-ло-мі-ло, а  
сама Кукура — Цзю-цзи-ло. Але за іншою версією, це Дашарха (давня назва Дварки в Гуджараті). (вгору)

26 Андхака — син Юдхаджита з роду ядавів, онук Кроштри, брат Врішни й предок Крішни. Андхаками (множ.)  
називаються нащадки ядавів (або рід Андхака), зазвичай згадуються разом із Врішни (або родом Врішни). (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ВБИВСТВО ДЖАРАСАНДХИ

Р о з д і л  1 8
В а с у д е в а  м о в и в :
Ханса й Дібхака обоє полягли. Канса і його радник теж убиті. Тому наступив час убити Джарасандху.  

Його не в змозі перемогти в битві навіть боги й асури. Тому він може бути переможений в єдиноборстві  
голими руками, — так я думаю. У мене — політика, у Бгіми — сила, захисник обох нас — Арджуна. Ми 
розтрощимо  його,  о  царю,  подібно  тому  як  три  жертовні  вогні 1 знищують  жертву.  Якщо  ми  втрьох 
підступимо  таємно  до  того  володаря,  то  він,  безсумнівно,  вступить  у  єдиноборство  з  одним  із  нас.  
Спонукуваний  страхом  ганьби  перед  людьми  і  усвідомленням  своєї  сили,  він,  звичайно,  вступить  у 
єдиноборство із Бгімасеною. Міцнорукий Бгімасена, обдарований великою силою, здатний убити його, як 
смерть губить людей, навіть якщо вони звеличені. Якщо серце твоє знає це, якщо в тебе є довіра до мене, то 
негайно дай мені в заставу Бгімасену і Арджуну.

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Коли  так  сказав  величний  Крішна,  Юдхіштхіра,  бачачи  Бгіму  й  Партху,  що  стоять  із  радісними 

обличчями, відповів йому: «О Ачьюто, Ачьюто, не говори так, о мучителю ворогів! Ти — володар пандавів, і 
ми залежимо від тебе. Те, що ти говориш, о Говіндо, усе є прийнятним. Адже ти ніколи не стоїш на чолі тих, 
від кого відвертається Лакшмі. Мені, слухняному твоїм велінням, здається, що Джарасандху вже вбито, царі, 
полонені ним, звільнені й жертвопринесення Раджасуя вже зроблене. О швидкий в діях, дій таким чином,  
щоб ця моя справа й справа всього світу могли бути виконані, о кращий з мужів! Адже без вас трьох я не 
зміг  би  жити,  подібно  нещасному  створінню,  пригнобленому  хворобою,  позбавленому  трьох  цілей  — 
закону,  любови  й  користи.  Партха  не  може  жити  без  Шаурі,  а  Шаурі  —  без  пандави.  Немає  у  світі  
непереможного для них обох — Крішни й Партхи,  — така моя думка.  І  цей прекрасний Врікодара теж 
найперший серед  могутніх.  В  поєднанні  з  вами,  чого  не  зможе  зробити  цей  герой  велеславний?  Адже 
численні  війська,  добре  керовані,  виконують  відмінну  службу,  сліпе  ж  військо  позбавлене  керунку 
називають недійовим, тому війська повинні бути керовані досвідченими воєначальниками. Адже де буває  
низина, туди й направляють воду. Точно так само, де є слабкі місця, туди мудрі й направляють військо. Тому 
ми  постараємося  здійснити  нашу  справу,  віддавшись  Говінді,  що  знає  науку  політики,  чоловікові, 
прославленому  у  світі.  Таким  чином,  для  досягнення  наміченої  мети  необхідно  в  справах,  о  Крішно, 
поставити на чолі людину, наділену силою мудрости й політики, вправного в застосуванні різних способів і 
засобів. Нехай для досягнення наміченої мети Арджуна, син Прітхи, йде за Крішною, найкращим із племені 
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Яду,  а  Бгіма  нехай  йде  за  Дхананджайєю.  Політика,  перемога  й  сила  приведуть  до  успіху  в  справах 
доблести».

І  коли  так  було  сказано,  всі  брати,  сповнені  великої  відваги,  —  Варшнейя  і  обидва  пандава  — 
відправилися  в  Магадху,  одягнувши  червоне  вбрання  блискучих  брахманів-снатаків,  під  благословення 
друзів і родичів. І вигляд їх, обурених гнівом за своїх родичів, котрих переслідує Джарасандха, одягнених у 
кращі вбрання із зовнішністю подібною Сонцю, Місяцю і Вогню, був страшний. І бачачи Крішну й Арджуну 
з Бгімою, який ступає попереду, готових зробити єдину справу, непереможних у битві, Юдхіштхіра вважав 
Джарасандху вже вбитим. Адже обоє вони, великі духом, добре вміли спрямовувати всі справи у світі, так 
само як і руйнувати дії ворогів, що стосуються закону, користи й любови. Відправившись із країни кауравів,2 

вони пройшли через Куруджангалу і досягли прекрасного озера Падмасарас («Лотосове»). Минувши потім 
місцевість  Калакуту,3 вони перетнули ріки  Гандакію, Шону, а також Саданіру.4 Минувши одну за одною 
інші  ріки,  які  брали початок  на  тій  же  самій  горі,  вони йшли  далі.  Перейшовши чарівну  Сараю,5 вони 
побачили країну східних косалів. Проминувши її, вони попрямували в Мітхілу. Переправившись через ріки  
Маля і Чарманваті,6 Ґангу і Шону, вони всі втрьох направилися на схід. І нарешті непереборні герої прийшли 
до магадхського поля з деревами амаранту 7 посередині. І досягши гори Горатхи,8 вони побачили столицю 
Магадхи, завжди багату на худобу, багатство і воду, прикрашену чудовими деревами.

Так вістить розділ вісімнадцятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9
В а с у д е в а  м о в и в :
Ось,  о  Партхо,  велика  й  прекрасна  столиця  Магадхи,  розташована  на  сприятливому  місці,  багата  

худобою і водою, прикрашена гарними палацами, вільна від усяких лих. П’ять великих гір: Вайхара, Вараха, 
Врішабха, а також Рішигірі, о милий, і п’ята, прекрасна Чайтьяка, — всі вони з високими вершинами, вкриті  
прохолодно-тінистими гаями, зв’язані одна з одною, немов захищають спільно місто Гірівраджу. Вони ніби 
сховані  лісами дерев  лодхра,9 кінці  гілок яких вкриті  квітами,  і  ці  ліси запашні  й солодкі,  приємні  для 
закоханих.  Це тут  шляхетний Гаутама,  суворий  ув  обітницях мудрець,  породив від жінки-шудри,  дочки 
Ушинари, — Какшивана та інших синів. І нащадки Гаутами після його смерти мешкають у тім місці. Вони 
шанують магадхський рід через добре ставлення Гаутами до царів. І могутні царі з Анги, Ванги й інших  
країн, колись прибувши в житло Гаутами, благоденствували там, о Арджуно! Подивися, о Партхо, на ці  
чарівні гаї дерев пріяла 10 і прекрасні гаї дерев лодхра, що розкинулися поблизу помешкання Гаутами. Тут 
жили колись змії Арбуда і Шакравапін, вбивці ворогів, і тут було чудове житло зміїв Свастіки і Мані. Цю 
країну магадхів не сміють уникати хмари заради Мані, бо Каушика (Вішвамитра) і Маніман виявили до неї 
свою прихильність. А Джарасандха має намір здійснити свої неперевершені цілі. Ми ж проте, напавши на  
нього сьогодні, зіб’ємо з нього пиху.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Коли він так сказав, всі брати, наділені великою силою, — Варшнейя і обоє пандавів — підступили до  

столиці  Магадхи.  І  вони  підійшли  до  неприступної  Гірівраджи,  переповненої  задоволеними  й  ситими 
людьми, що належать до чотирьох каст, до міста, де завжди відбуваються свята. Підійшовши потім до воріт 
міста, вони не увійшли в нього, а кинулися до високої гори Чайтьяки, шанованої нащадками Бріхадратхи й 
міськими жителями. Це тут Бріхадратха напав на бика, що поїдав боби. Убивши його і поламавши навколо 
безліч бобових стебел, він велів зробити три литаври і, обтягнувши їх його шкурою, встановив їх у своєму 
місті. Там ці литаври, посипані небесними квітами, видавали протяжливий звук. І брати осадили вершину 
гори Чайтьяки: бажаючи вбити Джарасандху, вони ніби вже наступили йому на голову. Обрушившись на цю 
нерухому,  величезну,  високу,  давню й добре відому вершину,  завжди вшановану вінками й плетеницями  
квітів, вони своїми могутніми руками зруйнували її. І тоді, побачивши столицю Магадхи, вони увійшли в 
неї.

У цей самий час домашні жерці освячували Джарасандху, обносячи навколо царя, який сидів на слоні,  
палаючий священний вогонь. А ті у вигляді снатаків, які дотримуються обітниць, беззбройні, але зі своїми 
руками  замість  зброї,  бажаючи  поборотися  із  Джарасандхою,  увійшли  в  місто,  о  нащадку  Бгарати!  І 
побачили вони незрівнянну пишноту торгівельних крамниць з усілякою їжею і плетеницями квітів, повні  
предметів усякого роду й багаті усілякими багатствами які тільки можна побажати. І бачачи ті багатства в  
тім  торгівельнім  ряду,  найкращі  з  мужів  —  Крішна,  Бгіма  й  Дхананджайя  пішли  по  головній  вулиці. 
Вирвавши насильно вінки у продавців гірлянд,  вони,  могутні,  усі  в різнобарвних вбраннях,  у  вінках і  з 
блискучими  сережками,  увійшли  в  палац  мудрого  Джарасандхи,  як  гімалайські  леви,  що  розглядають 
скотний  загін.  Руки  їх,  міцноруких,  змащені  сандалом  і  запашним  алое,  о  великий  царю,  здавалися 
подібними до кам’яних стовпів. Побачивши їх, подібних до слонів, високих, як стовбури дерева шала, із  
широкими грудьми, магадхи здивувалися. І ті могутні тури серед людей, пройшовши через троє воріт, в яких 
скупчився народ, гордовито підійшли до царя. А Джарасандха, піднявшись їм назустріч, прийняв, відповідно 
до встановлених звичаїв відвідувачів, що заслуговують води для омивання ніг, медвяного напою й гідних 
шанувань. І сказав їм цар-володар: «Вітання хай буде вам!». І позаяк ця його обітниця — приймати гостей, о 
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царю, була відома по всій землі, то цар той, що завжди перемагає у січі, почувши про прихід брахманів-
снатаків, навіть якщо це бувало опівночі, виходив до них назустріч, о нащадку Бгарати! Побачивши їх у 
незвичайному вбранні, Джарасандха, найкращий з царів, був здивований, але прийняв їх з повагою.

А ті  тури  серед людей,  нищителі  ворогів,  о  кращий з роду Бгарати,  побачивши царя Джарасандху,  
сказали йому: «Щастя й гаразди хай будуть із тобою, о царю!». І сказавши це царю, о тигре серед царів, вони 
зупинилися, дивлячись один на одного. Тоді Джарасандха, о царю царів, сказав їм — ядаву та пандавам,  
переодягненим брахманами: «Сідайте!». Й усі троє чоловіків-турів сіли, подібні трьом полум’яним вогням, 
що блищать красою. І сказав їм Джарасандха, вірний даному слову, о Кауравьє, гудячи за зовнішній вигляд:  
«Мені добре відомо, що в цьому світі людському, брахмани, що дотримуються обітниць снатаків, ніколи не 
носять вінків і не змащують своє тіло запашною маззю поза належним часом. Ви ж усі в квітах, і на руках  
ваших мітки від удару тятиви. Ви видаєте себе за брахманів, хоча й наділені могутністю кшатріїв. Одягнені в  
такий спосіб у різнобарвні вбрання й не вчасно прикрашені вінками й змащені маззю, скажіть правду: хто  
ви? Правда прикрашає навіть царів.  Зруйнувавши вершину гори Чайтьяки,  чому ви проникнули  в наше 
житло не через звичайні ворота,  не страшачись царського гніву?  Цей подвиг не узгоджується з  вашими 
відмітними  ознаками.  Який  сьогодні  ваш  намір?  —  скажіть  про  те.  Адже  сила  брахмана  складається 
головним чином у слові.  З’явившись до мене таким незвичайним шляхом,  чому не хочете ви прийняти 
запропоновані нами почесті? Яка мета вашого приходу до нас?».

І коли так було сказано, шляхетний Крішна, умілий у слові, — сказав тоді відповідне слово м’яким і  
глибоким голосом: «Обітниці снатаків, о царю, можуть дотримуватися брахмани, кшатрії й вайшьї, і в них є  
також особливі й звичайні правила. Кшатрій, що дотримується такої обітниці із застосуванням особливих 
правил,  постійно  досягає  добробуту.  Незмінні  гаразди  супроводжують  також  тих,  хто  прикрашає  себе 
квітами. Тому ми прикрасили себе квітами. Кшатрій має могутність, зосереджену в руках, але не силу, що є  
в слові. Тому, о сину Бріхадратхи, його слово вважається несміливим. Творець вклав свою власну силу в  
руки кшатріїв. Якщо ти, о царю, хочеш її побачити, то безсумнівно побачиш її сьогодні. Благочестиві люди 
завжди входять у будинок ворога через незвичайні ворота, а в будинок друга — через звичайні ворота. Тому 
путь  через  звичайні  ворота була  нами відкинута.  З’явившись у будинок  ворога  з  певною метою,  ми не  
прийняли запропонованих нам почестей, — знай, що це наша вічна обітниця».

Так вістить розділ дев’ятнадцятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0
Д ж а р а с а н д х а  н а  т е є :
Я не можу пригадати, щоб колись виявив ворожість до вас, і, навіть після ретельного роздуму,  я не 

можу згадати якоїсь образи, нанесеної вам. Як же ви називаєте мене, неповинного, ворогом, якщо вам не  
було  заподіяно ніякої  образи? Скажіть мені  прямо, як це звичайно прийнято у чесних людей. Адже від  
обмеження моральности душа відчуває сум. Навіть кшатрій, якщо він заподіює шкоду безневинній людині,  
безсумнівно отримує долю грішників і губить свій добробут, хоча б на людях і поводився як знавець закону і 
виконував  велику  обітницю.  Знаючи  мене  як  найкращого  в  трьох  світах  серед  благочестивих  через 
дотримання закону кшатріїв і як невинного, ви, напевно, говорите мені все це через необачність.

В а с у д е в а  м о в и в :
Є, о великий царю, лише один, хто очолює царський рід, хто підтримує чесноти свого роду. Це за його 

наказом  ми втрьох піднялися  проти тебе.  Адже  тобою,  о  царю,  захоплені,  немов  худоба,  багато  хто  із  
кшатріїв, які живуть в різних куточках світу. Вчинивши таку жорстоку несправедливість, як же ти вважаєш 
себе безневинним? Як же,  о  кращий з царів,  може цар пригноблювати доброчесних царів? Тримаючи в  
ув’язненні таких царів, ти хочеш принести їх у жертву Рудрі. Гріх, вчинений тобою, о сину Бріхадратхи,  
може торкнутися й нас. Але ми дотримуємося закону і в змозі охороняти справедливість. Убивство людей 
для приношення їх у жертву ніколи не було передбачено.  Чому ж ти хочеш зробити жертвопринесення 
людьми богові  Шанкарі (Шива)? Адже хто інший, належачи до однакової з усіма іншими людьми касти,  
подібно тобі, тупоумному, о Джарасандхо, буде, таким чином, вважати їх за тварин? Відчуваючи жаль до 
нещасних, ми прийшли сюди, щоб приборкати тебе, згубника наших родичів, заради успіху нашої рідні. А 
те, що ти вважаєш, що немає у світі іншого чоловіка серед кшатріїв, рівного тобі, є оманою твого розуму, о 
царю! Адже який кшатрій, о царю, знаючи про своє високе походження, не відправився б відразу після бою 
на незрівнянне, вічне небо? Адже тільки досягши неба, кшатрії, призначенні в жертву при битві, роблять 
жертвопринесення світам, — знай про це, о володарю Магадхи! Способом, який веде на небо, є перемога, о 
царю, спосіб, який веде на небо, — це велика слава, спосіб, який веде на небо, це подвижництво, але той 
шлях,  який  веде  на  небо  через  смерть  у  битві,  —  найвірніший.  Адже  цей  гідний  спосіб  завжди 
застосовується  заради  досягнення  положення  Індри  і  його  оселі,  внаслідок  чого  Вершитель  ста  
жертвопринесень, перемагаючи асурів, керує світом. В якого царя, що вже досяг неба, може бути ворожість,  
подібна твоїй, через незліченність магадхських військ, гордих надмірною силою? Не зневажай іншими, о 
царю, вважаючи, що немає доблести в жодному з людей і немає сили, рівної тобі й переважаючої твою, о  
володарю людей! Поки не відомо світу про іншу силу, до тих тільки пір вона буде визнаватися за тобою.  
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Тому я говорю тобі, о царю, що сила ця може бути переборена нами. Залиш свою зарозумілість і гордість 
перед рівними тобі, о володарю Магадхи, не відправляйся в житло Ями разом зі своїми синами, радниками й  
військами.  Дамбходбгава,11 Картавірья,  Уттара 12 і  Бріхадратха  —  всі  ці  царі  загинули  разом  зі  своїми 
військами, через те що зневажили переважаючими їх. Ми, які прагнуть звільнити від тебе захоплених царів,  
насправді не брахмани. Я — Хрішикеша,13 прозваний також Шаурі, а ці обидва героя серед чоловіків — сини 
Панду. Ми викликаємо тебе, о царю! Поборися неухильно з нами, о володарю Магадхи! Або звільни всіх  
захоплених тобою царів. Не йди ув оселю Ями!

Д ж а р а с а н д х а  в і д п о в і в :
Я не тримаю в ув’язненні ніяких царів до того, поки вони переможені мною. Хто серед переможених  

може знову піднятися на мене? Хто тут  ще не переможений мною? Говорять,  о Крішно, що це законне  
ремесло  кшатрія:  виявивши  доблесть  і  підкоривши  своїй  владі  іншого,  чинити  з  ним  як  заманеться.  
Призначивши царів для приношення в жертву божествам, о Крішно, як я можу сьогодні зі страху звільнити 
їх пам’ятаючи про обітницю кшатріїв? Я буду боротися з військом проти війська, розташованого в бойовому 
порядку, або один на один, один проти двох або один проти трьох одночасно чи поодинці.

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Сказавши  так,  цар  Джарасандха,  бажаючи  поборотися  з  героями,  вершителями  страшних  подвигів,  

повелів тоді звести на престол сина свого Сахадеву. І коли наступив день бою, о туре з роду Бгарати, цар  
згадав  про  двох  полководців  Каушику  й  Читрасену,  які  у  світі  раніше  прозивалися  людьми  Хансою і  
Дібхакою, та імена яких були в пошані серед усіх людей у світі. А володар Шаурі, о царю, вірний даному  
слову, володар Ачьюта, найперший серед тих, хто сповнений самовладання, нищитель Мадгу, пам’ятаючи,  
що тому царю, найкращому з найсильніших, який володіє доблестю рівною доблесті тигра, о тигре серед 
мужів, обдарованому на землі страшною могутністю, визначено долею бути вбитим іншим, а не ним самим,  
дотримуючись веління Брахми, не побажав він, молодший брат Халаюдхи, сам убити Джарасандху.

Так вістить розділ двадцятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 1
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Тоді  нащадок  Яду,  що народився  під  віссю колісниці,  відповів  Джарасандсі,  який зважився  на  бій, 

такими словами: «З ким з нас трьох, о царю, твоє серце воліє поборотися? Хто з нас повинен приготуватися 
до битви?». Коли так було сказано Крішною, Джарасандха, володар Магадхи, наділений великим блиском,  
обрав тоді, о царю, битву із Бгімасеною. Захопивши із собою найважливіші ліки й засоби для приведення до  
тями і полегшення болю, домашній жрець прийшов до Джарасандхи. Після того як прославленим брахманом 
були зроблені із благословеннями спокутні обряди для відрази зла, мудрий Джарасандха, відданий обов’язку 
кшатріїв,  приготувався  до прі.  Знявши  корону  й  пригладивши волосся,  Джарасандха піднявся,  подібний 
океану, що переступив береги. І сказав розумний цар Бгімі, що володіє страшною могутністю: «О Бгімо, я 
буду  битися  з  тобою.  Краще  бути  переможеним  переважаючим  супротивником».  Сказавши  так,  
Джарасандха,  приборкувач ворогів,  наділений могутньою силою, ринувся  на Бгімасену,  подібно тому як 
демон Балі на Шакру.

Тоді,  порадившись  заздалегідь  із  Крішною і  після  здійснення  разом  із  благословеннями  спокутних  
обрядів для відрази зла, могутній Бгімасена також кинувся на Джарасандху з бажанням поборотися. І от,  
обидва  героя,  тигри серед чоловіків,  володіючи  замість  зброї  голими руками,  зійшлися  в  битві,  вельми 
радісні, бажаючи перемогти один одного. Від ударів їхніх рук, тертя ший і зіткнення лобів лунав страшний 
тріск, ніби від ударів блискавки об скелю. Вони були обрадувані боротьбою один з одним, тому що обоє 
мали  велику  силу й  міць.  Бажаючи  перемогти  один  одного,  вони  намагалися  скористатися  вразливими 
місцями. Та страшна битва між двома могутніми героями відбувалася у безлюдному місці, адже вони могли 
змітати людей змахами своїх рук, о царю, як при битві між демоном Врітрою і Васавою. Відштовхуючи й 
притягаючи один одного, вдаряючи в груди долонями на знак виклику і кидаючи через себе, вони тягали 
один одного й били коліньми. Обоє із широкими грудьми й довгими руками, обоє вправні в битві, вони  
обвивали один одного руками, подібними до залізних брусів. І розпочатий в перший день місяця Карттіка,  
той бій між двома шляхетними героями тривав безперервно вдень і вночі без утоми аж до тринадцятого дня 
місяця. На чотирнадцяту ніч цар Магадхи призупинився від утоми.

І бачачи, що цар втомився,  Джанардана,  о царю, сказав Бгімі,  вершителеві  страшних подвигів,  ніби  
заохочуючи його: «Ворога, що втомився у битві, о Каунтейє, не треба мучити, бо від мук він може зовсім 
розлучитися із життям. Тому,  о Каунтейє, тобі більше не слід мучити царя. Борися з ним, о туре з роду 
Бгарати, одними руками на рівних умовах!». Коли так було сказано Крішною, пандава, нищитель ворожих 
героїв,  знаючи  слабкі  сторони  Джарасандхи,  вирішив  убити  його.  Запалавши  бажанням  перемогти 
Джарасандху,  допіру непереможного, Врікодара, нащадок роду Куру,  найперший з могутніх,  схопив тоді 
його.

Так вістить розділ двадцять перший в Сабхапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 2
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Тоді Бгімасена сказав Крішні,  нащадкові  Яду,  затвердившись в своєму рішенні  вбити Джарасандху:  

«Цей лиходій, о Крішно, з достатньою силою, з пов’язкою, обв’язаною через проміжжя, о тигре з роду Яду,  
не матиме моєї прихильности». Коли було так сказано, Крішна, той тигр серед чоловіків, відповів Врікодарі, 
кваплячи його мерщій  покінчити  із  Джарасандхою:  «Найвищу силу,  що  надана  тобі  долею,  і  ту,  котра 
дісталася  від  Матарішвана,14 —  всю міць,  о  Бгімо,  вияви  сьогодні  скоріше  на  Джарасандсі».  Почувши 
сказане, Бгіма, могутній приборкувач ворогів, підняв могутнього Джарасандху, о царю, і закрутив його в  
повітрі. І прокрутивши його руками сотню разів, о туре з роду Бгарати, він переломив його, перегнувши в 
спині.  І  розтрощивши  його,  він  випустив  голосний  клич.  І  коли  пандава  переламував  його  й  гримав 
переможно,  піднявся  страшний шум,  що наводить жах на все суще.  Всі  жителі  Магадхи затремтіли від 
страху,  а  жінки  передчасно  звільнилися  від  тяжі  через  ревіння  Бгімасени  й  Джарасандхи.  «Що  це?  
Розколовся Хімаван або ж розчахнулася земля?», — так думали жителі Магадхи почувши клич Бгімасени.

Тоді, залишивши вночі неживе тіло царя, яке ніби сидить біля воріт царського палацу, ті приборкувачі  
ворогів вийшли з міста. Велівши запрягти колісницю Джарасандхи із прапором, посадивши на неї двох своїх 
братів, Крішна звільнив своїх родичів, які скніли в ув’язненні.

Ті ж царі, володарі землі, врятовані від великого страху, з’явившись до Крішни, зробили його, гідного  
дорогоцінних каменів,  власником таких коштовностей.  Неушкоджений і озброєний, він,  перемігши своїх 
ворогів,  разом із  царями виїхав з  Гірівраджи,  сидячи на чудовій колісниці.  І  той,  хто боровся однаково  
вправно обома руками, спритно володіючи зброєю, хто був гідний любування, хто був непереможний всіма 
царями,  маючи  візником  Крішну,  разом  зі  своїм  єдиноутробним  братом,  теж  їхав  звідти.  А  краща  з  
колісниць,  із  двома воїнами на  ній,  Бгімою і  Арджуною,  що має  візником Крішну,  непереможна  всіма 
стрільцями з луку,  здавалася надзвичайно гарною.  Адже на цій самій колісниці  колись Шакра й Вішну 
боролися з асурами за Тараку.15 Зійшовши на неї, Крішна виїхав тепер з міста. Вона мала блиск розпеченого 
золота, була обвішана гірляндою гучних дзвіночків, видавала стукіт, подібний гуркоту хмар, була завжди 
непереможною і  нищівною для  ворогів.  На  цій  самій  колісниці  Шакра  колись  убив  дев’яносто  дев’ять 
данавів. Отримавши цю колісницю, ті тури серед чоловіків вельми зраділи. Побачивши міцнорукого Крішну,  
що сидить на колісниці разом із братами, жителі Магадхи були дуже здивовані. І колісниця, в яку були  
впряжені небесні коні,  керована Крішною, швидкістю рівна вітру,  виглядала надзвичайно прекрасною, о 
нащадку Бгарати!

І на чудесній колісниці було ратище прапора,  що здавалося неприкріпленим до неї  й було зроблене 
богами. Це гарне ратище прапора було видно на відстані йоджани і блиском своїм нагадувало веселку.  І  
Крішна по виїзді подумав про Гаруду, і в ту ж мить, за однією його думкою, він вже з’явився там подібно  
високому жертовному стовпу,  шанованому всіма.  Пожиратель змій Гаруда  сів  в  найчудовішій колісниці 
разом з іншими істотами, які сиділи на ратищі прапора, з розкритими пащами, страшно ревучи. Від цього  
колісниця стала сяяти ще більше своїм блиском, невидима для всіх істот, подібно сонцю опівдні, оточеному 
тисячами променів. І божественне, незрівнянне ратище прапора не зачіпало за дерева й не ушкоджувалося 
зброєю, о царю, хоча й було видне для богів і людей. Сидячи на божественній колісниці, що видає стукіт  
подібно гуркітливій хмарі, Ачьюта, тигр серед мужів, разом із двома пандавами виїхав з Гірівраджи. Цю 
колісницю отримав від Васави цар Васу,  а від нього — Бріхадратха. Від Бріхадратхи вона у свою чергу 
дісталася  цареві  Джарасандсі,  синові  Бріхадратхи.  І  міцнорукий,  лотосоокий  Крішна,  овіяний  великою 
славою, виїхав з Гірівраджи й зупинився потім на рівному місці поза межами міста. І туди прийшли до нього 
всі містяни із брахманами на чолі, щоб надати йому почесті, о царю, відповідно до звичаю, передбаченого  
приписами. А звільнені з ув’язнення царі вшанували нищителя Мадгу і сказали йому такі хвалебні слова: «О  
міцнорукий, така охорона закону не дивна в тобі, о нащадку Деваки, коли ти у супроводі могутніх Бгіми й 
Арджуни. Вона полягає в тому що тобою врятовані сьогодні царі, які були занурені в страшне болото журби,  
в глибоке озеро Джарасандхи. О Вішну,  від того що ти завдяки долі звільнив нас, заскнілих в жахливій  
гірській фортеці, тобою знайдена осяйна слава, о кращий з людей! Що ми повинні зробити для тебе, о тигре  
серед мужів,  скажи нам, о туре  серед людей! Хоча б навіть це було важко здійсненним, вважай те вже 
виконаним царями». І сказав їм у відповідь Хрішикеша, великий духом, утішивши їх: «Юдхіштхіра хоче  
зробити  жертвопринесення  Раджасуя.  Тоді  як  він,  дотримуючись  закону,  бажає  досягти  положення 
великодержавного правителя, усіма вами нехай буде надана допомога у виконанні жертвопринесення». Тоді 
всі царі з радісною душею, о туре з роду Бгарати, сказали «добре» і сприйняли зі схваленням слово Крішни. І 
володарі землі одарили Дашарху дорогоцінними каменями, але Говінда з жалю до них взяв тільки трошки.

І  син  Джарасандхи,  Сахадева,  могутній  воїн-колісничний,  також  з’явився  туди  разом  з  родичами  і  
радниками, з  домашнім жерцем на чолі.  Смиренно й низько схилившись перед Васудевою,  богом серед 
людей, Сахадева з повагою наблизився до нього, несучи із собою безліч дорогоцінних каменів. Тоді Крішна, 
давши йому, пригнобленому страхом, запевнення в безпеці, відразу помазав на царство сина Джарасандхи. І 
вступивши в союз із Крішною, будучи прийнятий з пошаною двома партхами, мудрий цар знову вступив у  
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місто сина Бріхадратхи.  Крішна ж,  з  очима,  подібними до блакитного лотосу,  разом з  обома партхами, 
одержавши  безліч  дорогоцінних  каменів,  сяючи  надзвичайною  пишнотою,  відправився  своєю  дорогою. 
Прибувши в Індрапрастху разом із двома пандавами, Ачьюта, підійшовши до царя справедливости, радісно 
сказав,  звертаючись до нього: «Завдяки долі,  Бгімою вбитий могутній Джарасандха й ці царі  звільнені з  
ув’язнення, о кращий з царів! Завдяки долі, здорові обидва героя Бгімасена та Дхананджайя й знову прибули 
неушкодженими у своє місто, о нащадку Бгарати!».  Тоді Юдхіштхіра, вшанувавши Крішну, як він цього 
заслуговував, обійняв радісно Бгіму й Арджуну.

Одержавши зі смертю Джарасандхи перемогу за допомогою двох братів, Аджаташатру разом із братами 
віддався розвагам. І зустрівшись із царями, які приїхали в Індрапрастху, пандава вітав їх гостинно і віддав їм  
почесті відповідно до віку, а потім відпустив їх. І з дозволу Юдхіштхіри царі з радісною душею поспішно 
відправилися тоді у свої краї на різноманітних колісницях.

Так міцнорукий Джанардана, тигр серед чоловіків, спонукав пандавів убити свого ворога Джарасандху.  
І  спонукавши  вбити  Джарасандху  за  допомогою  мудрости,  той  приборкувач  ворогів,  з  дозволу  царя 
справедливости, Прітхи й Крішни (Драупаді), о нащадку Бгарати, Субхадри, Бгімасени й Пхалгуни, а також 
двох близнюків,  попрощавшись із Дхаумьєю,  відправився у своє місто,  наповнюючи шумом всі  сторони 
світу,  на  найчудовішій,  блискучий,  як  ранкове  сонце,  божественній  колісниці,  запропонованої  царем  
справедливости. А пандави на чолі з Юдхіштхірою, о туре з роду Бгарати, перед цим шанобливо обійшли 
зліва направо навколо Крішни, невтомного у своїх зусиллях. І коли виїхав величний Крішна, син Деваки, 
здобувши велику перемогу і запевнивши в безпеці царів, могутність пандавів ще більше зросла, о нащадку 
Бгарати, і вони збільшували, о царю, велику радість Драупаді. І в той час усе, що було підхожим і згідним із  
законом, любов’ю й користю, цар справедливо виконував, славетний охороною свого царства.

Так вістить розділ двадцять другий в Сабхапарві великий Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО ДЖАРАСАНДХИ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО ДЖАРАСАНДХИ
1 Три жертовні вогні — мається на увазі священний жертовний вогонь трьох видів: 1) гархапатья, тобто вогонь,  

безупинно підтримуваний домогосподарем (батьком сімейства), вогонь, що він одержує від свого батька й передає  
своїм нащадкам і від якого запалюються вогні для жертовних цілей; 2) ахавапія, тобто священний вогонь, узятий від  
постійного вогню, підтримуваного домогосподарем, і палаючий при жертвопринесенні як вогонь східний; 3) дакшина,  
тобто  священний  вогонь,  узятий  від  постійного  вогню,  підтримуваного  матір’ю  сімейства,  і  який  горить  при  
жертвопринесенні як вогонь південний. Всі три види вогню вважаються найвищою мірою священними. (вгору)

2 Країна кауравів — букв.  «куруїди», «каурави», вони населяли країну, що була розташована в північній частині Індії,  
в районі того місця, де нині місто Делі, включаючи і Курукшетру. (вгору)

3 Калакута — назва смертоносної отрути, тут, очевидно, назва горбкуватої місцевості, де росли отруйні рослини.  
Це назва, цілком ймовірно, була поширена і на країну, яка розташована в тій місцевості, біля Гімалаїв. Нинішня назва  
не з’ясована. (вгору)

4 Гандакія  — очевидно,  ріка Гандакі.  Вона бере  початок в  Санта Гандаці,  або  гірському ланцюзі  Дхавалагірі  в  
Гімалаях, які є південним кордоном Центрального Тибету і розливається по рівнинах біля місця, названого Грибені  
Гхат.  Ріка  Гандакі  нині  зливається  з  Ґангою  біля  Шонепура,  в  районі  Музаффарпура,  в  Біхарі;  Шона  —  давня  
(чоловіча) назва ріки Соне, що бере свій початок на горі Амаракантаці в Гондвані й була західною межею Магадхи.  
Колись вона зливалася з Ґангою біля Манера, трохи вище Банкіпура, західного передмістя Патни (Паталіпутри), від  
якого нині її гирло знаходиться на відстані 25 км, біля села Сінгкі у верхній течії Ґанги; Саданіра — давня назва ріки  
Каратоя, що протікає через райони Рангпура та Дінаджпура (древня Пундра). В часи Магабгарати вона утворювала  
межу між Бенгалом і Камарупою (Ассамом). (вгору)

5 Сарая — давня назва ріки Гхагра, або Гогра, в Аудсі, на якій було розташоване і стоїть донині місто Айодхья.  
(вгору)

6 Маля — напевно назва ріки, яка протікала в однойменній країні розташованій на схід Відехи та північно-західніше  
Магадхи,  на  північ  від  Ґанги,  включаючи,  можливо,  і  район  Чапри;  Чарманваті  —  давня  назва  ріки  Чамбал  у  
Раджпутані, що бере свій початок у самій верхній точці гір Віндхья. (вгору)

7 Амарант — рід дерева курабака (червоний амарант або барлерія). (вгору)
8 Горатха — те ж, що й Годханагірі, давня назва невеликої окремої гори або пагорба Батхані, розташованого в 9 км  

на захід від долини древньої Раджагріхи. Здалеку здається, що має три вершини, через які Бгіма, Арджуна й Крішна  
розвідали прекрасну столицю Магадхи. (вгору)

9 Лодхра — рід дерева з жовтими квітами (Symplocos racemosa). (вгору)
10 Пріяла — рід дерева (Buchanania latifolia). (вгору)
11 Дамбходбгава — ім’я одного царя, що відправився мандрувати в пошуках суперника. Його направили до Нари і  

Нараяни,  двох  божественних  мудреців,  які  перемогли  й  осміяли  його,  після  чого  Дамбходбгава  присвятив  себе  
подвижництву. (вгору)

12 Уттара  —  син  царя  Вірати,  що  носить  також  прізвисько  Бхумінджайя  («Завойовник  землі»),  був  убитий  
Шальєю, царем мадрів. (вгору)

13 Хрішикеша — букв. «володар своїх почуттів», тобто приборкує свої почуття, один з епітетів Крішни. (вгору)
14 Матарішван  —  букв.  «зростаючий  в  матері»,  повітряна  істота,  що  у  Рігведі  уявляється  божеством,  яке  

доставляє схований вогонь бхрігуїдам (нащадкам Бхрігу), тут епітет бога вітру. (вгору)
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15 Тарака — букв. «зірка», ім’я дружини Бріхаспаті, наставника богів. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО СКОРЕННЯ СВІТУ

Р о з д і л  2 3
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Партха, одержавши найчудовіший лук і два невичерпних сагайдаки, колісницю, ратище прапора й палац 

зборів, сказав Юдхіштхірі: «Лук, зброя, стріли, велика доблесть, союзники, земля, слава і військо — все це 
добуто мною, о царю, що важко досяжне, хоча і бажане. Тепер, я думаю, потрібно зробити те, що сприяло б 
збільшенню нашої скарбниці. Тому я хочу змусити всіх царів платити данину, о кращий з царів! В щасливий 
місячний  день 1 і  мить,  при  сприятливому сузір’ї,  я  відправлюся  скорити  сторону  світу,  яку  охороняє 
подавець багатства Кубера» (північ).

Почувши слова Дхананджайї, цар справедливости Юдхіштхіра сказав йому у відповідь,  і  голос його 
звучав  м’яко  й  глибоко:  «О  туре  з  роду  Бгарати,  відправляйся  спершу до  брахманів,  гідних  вимовити 
благословення на горе ворогам і на радість друзям. Твоя перемога безсумнівна, о Партхо! І ти, звичайно,  
досягнеш виконання своїх бажань».

Коли було так сказано, Партха відправився, оточений великим військом, на небесній, дарованій Агні  
колісниці, на якій були зроблені надзвичайні подвиги. Також і Бгімасена й два близнюки, два бики серед  
чоловіків, відправилися всі з військами, будучи прийняті з пошаною царем справедливости. Син нищителя 
демона Паки (Арджуна) скорив країну, що була під заступництвом владики багатства Кубери, Бгімасена — 
східну, Сахадева — південну, а Накула, знавець зброї, о царю, скорив західну країну. А цар справедливости 
Юдхіштхіра тим часом перебував у Кхандавапрастсі.

Д ж а н а м е д ж а й я  п о п р о с и в :
Розкажи докладно, о брахмане, про скорення країн світу. Адже я не можу насититися, слухаючи про 

великі діяння моїх предків.
В а й ш а м п а я н а  п о ч а в :
Насамперед я розповім тобі про перемоги Дхананджайї. Адже ця земля була скорена одночасно всіма  

синами Прітхи. Спочатку міцнорукий Дхананджайя без значних зусиль підкорив своїй владі царів в області  
куніндів.  Скоривши  анартів,  калакутів 2 і  куніндів,  він  нечесно  переміг  царя  Сумандалу  разом  з  його 
військом. Разом з ним (тобто Сумандалою), о царю, Савьясачин, той приборкувач ворогів, скорив острів 
Сакала 3 і царя Пратівіндхью, а також царів, які жили на острові Сакала, одному із семи островів світу. Між 
Арджуною і їхніми військами відбулася запекла битва. Скоривши і їх, той могутній стрілець із лука, о туре з 
роду Бгарати, разом з ними з усіма підійшов до царства Прагджьйотиша.4 Там був великий цар Бхагадатта, о 
володарю  народів!  Між  ним  і  шляхетним  Пандавом  відбулася  велика  битва.  Прагджьйотиша  була 
підтримана киратами та чинами,5 а також іншими численними воями, що проживали на березі океану. Тоді 
цар  Бхагадатта  змусив  Дхананджайю боротися  вісім  днів,  сам не  знаючи втоми у  битві,  і  сказав  йому,  
сміючись: «О міцнорукий нащадку Панду, доблесть властива тобі, синові згубника Паки, що сяє на прі! Я 
друг Індри богів, і в битві я не нижче самого Шакри, але не можу, о сину, протистояти тобі в битві. Скажи, о  
сину Панду, чого ти бажаєш і, що я повинен зробити для тебе? Що ти скажеш, о міцнорукий, те я й зроблю,  
о синку!».

А р д ж у н а  м о в и в :
Є  на  землі  цар  Юдхіштхіра,  син  Дхарми,  бик  з  роду  Куру.  Я  хочу,  щоб  він  досяг  становища 

великодержавного правителя. Тому плати йому данину.  Ти — друг  мого батька й ти також задоволений  
мною. Тому я не наказую тобі, а нехай данина платиться охоче по добрій волі.

Б х а г а д а т т а  м о в и в :
О ти, що має своєю матір’ю Кунті, ти для мене, як і цар Юдхіштхіра. Я все виконаю. Що ще я повинен  

зробити для тебе?
Так вістить розділ двадцять третій в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 4
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Перемігши його, — міцнорукий син Кунті, Дхананджайя, рушив звідти в північну країну, котру оберігає  

подавець багатств Кубера. І тоді  каунтейя, той бик серед людей, скорив  серединні гори, зовнішні гори й 
вишні гори.6 Скоривши всі гори та всіх царів, які там правили, і підкоривши їх своїй владі, він забрав у них  
коштовності. І прихиливши до себе тих царів, він разом з ними, о царю, пішов на царя Бріханту, що жив у  
країні  кулутів,8 трясучи цю землю гуркотом барабанів,  скрипом ободів коліс своїх колісниць і  ревінням 
слонів.  Тоді  юний  Бріханта,  виступивши  зі  свого  міста  з  військом  чотирьох  видів,  змусив  Пандава 
поборотися.  Страшне зіткнення  відбулося  між Дхананджайєю і  Бріхантою,  але  Бріханта  не  в  змозі  був  
протистояти  доблесті  пандави.  Довідавшись,  що  син  Кунті  нескоримий,  той  володар  гір,  нерозумний,  
з’явився до нього з усіма своїми коштовностями. Звівши його на царство, той пандава разом з кулутами  

29



виступив  потім,  о  царю,  проти  Сенабінду 9 і  незабаром  скинув  його  із  царства.  Потім  він  підкорив 
Модапуру,10 Вамадеву,  Судаману,  Сусанкулу 11 і  північних кулутів,  а також їхніх царів. За наказом царя 
справедливости Дхананджайя, перебуваючи там, скорив, о царю, за допомогою мужніх воїв п’ять цих країн 
у  порядку  їхньої  значності.  Досягши  Дивахпрастхи,12 великої  столиці  царя  Сенабінду,  той  володар 
розташувався там зі своїм військом, що складається із чотирьох видів.

Оточений всіма кого він скорив,  той бик серед людей, обдарований великою силою, рушив на царя  
Вішвагашву, нащадка Пуру. І скоривши в битві хоробрих горців, великих воїв на колісницях, він завоював за  
допомогою війська, о царю, місто, яке захищав цар з роду Пуру. І перемігши пурувійського царя і племена  
дасью 13 в горах, пандава скорив сім племен за назвою Утсавасанкета.14 Потім той тур серед кшатріїв скорив 
хоробрих воїв Кашміру, а також країну Лохіту 15 разом з десятьма об’єднаннями царів. Далі Каунтейя скорив 
тригартів, дарвів, а численні вої із племені коканадів,16 о царю, усі виступили проти нього. Потім нащадок 
Куру скорив прекрасне місто Абхісарі,17 а також переміг у битві Рочаману, що проживали в Уразі.18 Потім 
син нищителя Паки, застосувавши свою могутню силу, розтрощив у битві прекрасне місто Синхапуру,19 яке 
захищали різними видами зброї. Потім Кірітін, той тур серед пандавів, нащадок Куру,  разом з усім своїм 
військом  розтрощив  сухмів  і  чолів.20 Потім  нищівним  натиском,  нащадок  Куру,  наділений  великою 
доблестю,  підкорив своїй  владі  неприступних  бахліків.  Забравши добірну частину війська  й залишивши 
слабку,  пандава,  син згубника  Паки,  скорив потім  дарадів 21 разом з  камбоджами.  І  племена  дасью,  які 
влаштувалися на північному сході, та які проживали в лісі, — всіх їх скорив той володар. Також  лохів,22 

східних камбоджів і північних рішиків — всіх їх, об’єднаних разом, о великий царю, переміг Пакашасані.  
Бій з рішиками був жахливий. Те що відбулося між чудовими рішиками й Партхою, нагадувало бій між 
богами і асурами, який вівся через Тараку. І перемігши тоді на бойовищі рішиків, о царю, він взяв у них 
вісім коней, кольором схожих на черевце папуги, а також інших парних коней, за мастю схожих на павичів. І 
скоривши  в  битві  гори  Гімалая  разом  з  Нішкутою,23 той  бик  серед  чоловіків,  досягши  Білої  гори,24 

розташувався там табором.
Так вістить розділ двадцять четвертий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Перетнувши Білу гору, той герой, кращий серед пандавів, о нащадку Бгарати, скорив країну, населену 

кимпурушами, яку захищав син Друми,  у  великій  битві  згубній  для  кшатріїв,  і  підкорив її  своїй  владі.  
Скоривши її, син Пакашасани, зосереджений думкою, разом зі своїм військом рушив на країну, за назвою 
Хатака,25 яку оберігали гухьяки. Скоривши їх шляхом умовляння, нащадок Куру побачив тоді чудове озеро 
Манаса  (Манассаровар),  а  також  всі  водойми,  священні  для  мудреців.  Досягши  озера  Манаса,  володар 
пандава  скорив  потім  країну,  яку  охороняли гандхарви.26 Там,  з  міста  гандхарвів  він  одержав найвищу 
данину  —  відмінних  коней  кольору  куріпки,  строкатих  і  з  очима,  як  у  волів.  Прибувши  в  північну 
Харіваршу,27 пандава,  той син Пакашасани, захотів скорити ту країну.  Тоді сторожі воріт з величезними 
тілами, наділені великою доблестю й силою, підійшовши до нього, весело сказали такі слова:

«О Партхо, тобі це місто ніяк не перемогти. Вертайся звідси, о щасливий, того, що ти досяг, цілком 
достатньо, о Ачьюто! Та людина, що вступить у це місто, безумовно не буде існувати. Ми задоволені тобою,  
о  герою!  Твої  перемоги  цілком  достатні.  І  нічого  тут  не  видно  такого,  о  Арджуно,  що  могло  б  бути  
переможене тобою. Тут живуть північні куру, але тут не може бути битви. І якщо навіть ти увійдеш сюди, о  
Каунтейє, ти нічого не побачиш, бо тут нічого не можна побачити людським оком. Якщо ж ти, о тигре серед  
мужів, бажаєш отримати тут що-небудь інше, то скажи, — ми виконаємо це на твоє прохання, о нащадку 
Бгарати!».

Тоді,  о  царю,  сказав  їм  Арджуна,  син  Пакашасани:  «Я  хочу  досягти  становища  великодержавного 
правителя для мудрого царя справедливости Юдхіштхіри. Я не вступлю у вашу країну, якщо це заборонено  
людям. Нехай буде дано Юдхіштхірі що-небудь у вигляді данини». І тоді вони дали йому у вигляді данини  
небесне вбрання й чудові  прикраси,  дивовижні  шкури звірів і  тварин.  Так той тигр серед мужів  скорив  
Північну країну, провівши безліч боїв, як із кшатріями, так і з дасью. І перемігши тих царів і підкоривши їх 
своїй владі, він узяв у всіх багатства й різні дорогоцінні камені, а також коней кольору куріпки і строкатих,  
подібних до крила папуг, та інших, що нагадують барвами павичів, — всіх, наділених швидкістю вітру. І 
оточений  величезним  військом  чотирьох  видів,  о  царю,  герой  повернувся  в  найкраще  з  міст  — 
Шакрапрастху.

Так вістить розділ двадцять п’ятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 6
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
В  цей  самий  час  могутній  Бгімасена,  одержавши  дозвіл  царя  справедливости,  рушив  у  східному 

напрямку. Оточений величезним, могутнім військом, здатним розтрощити ворожі царства, той тигр з роду 
Бгарати,  що збільшує скорботу своїх ворогів,  направився у велике місто панчалів,  і  пандава,  тигр серед  
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царів,  різними засобами  привернув  до  себе  панчалів.  Потім,  за  короткий  час  скоривши місцевість  ріки 
Гандаки і відехів, той могутній герой, тур серед чоловіків, рушив на дашарнів. Там цар дашарнів Судхарма  
вчинив подвиг,  який змушує  здригнутися  — вступив  у  велику битву із  Бгімою без  зброї.  Бгімасена  ж, 
приборкувач ворогів, побачивши його подвиг, призначив могутнього Судхарму головним воєначальником. 
Змушуючи  здригатися землю під своїм могутнім військом,  о царю,  Бгіма,  повний страшної  могутности,  
попрямував тоді у східну сторону. І той герой, найперший із сильних, переміг у битві, о царю, Рочаману,  
володаря Ашвамедхи, разом з його молодшим братом. І перемігши його без значних зусиль, той син Кунті,  
нащадок Куру, що володіє великою силою, скорив східну країну.

Потім, просунувшись на південь, у велике місто  пуліндів,28 він підкорив своїй владі Сукумару і царя 
Сумитру. Потім за наказом царя справедливости, той бик з роду Бгарати рушив на Шишупалу, наділеного  
великою силою, о Джанамеджайє! І цар країни Чеди, приборкувач ворогів, почувши про ті наміри пандава,  
вийшов з міста і прийняв його з пошаною. І зустрівшись, о великий царю, обидва бика з роду Куру й Чеди 
запитали  один  одного  про  гаразди  їх  рідних.  Потім,  запропонувавши  йому  своє  царство,  цар  Чеди,  о  
володарю народів,  сказав  Бгімі,  посміхаючись:  «Що  ти  збираєшся  робити,  о  бездоганний?».  Тоді  Бгіма 
повідомив йому про намір царя справедливости. І той цар, схваливши те, вчинив саме так. І проживши там  
тридцять  ночей,  оточений  гостинністю  Шишупали,  о  царю,  Бгіма  виступив  звідти  разом  з  військом,  
верховими і запряжними тваринами.

Так вістить розділ двадцять шостий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Потім приборкувач ворогів скорив царя Шренімана в області Кумара 29 і Бріхадбалу, володаря Косали. А 

в  Айодхьї  найкращий  з  пандавів  переміг  без  значних  зусиль  царя  Диргхапраджню,  що  знає  закон  і 
наділеного великою силою. Потім володар скорив країну Гопалакаччху і північних соттамоїв, а також царя 
— володаря маллів.30 Потім, підступивши до області Джарадгава 31 біля підніжжя Хімавану, він, могутній, за 
короткий час підкорив своїй владі всю місцевість. Таким чином, перемігши різні країни, пандава, той бик 
серед людей, наділений найбільшою силою і найперший у силі серед сильних, скорив також гору Кукшиман,  
розташовану  біля  Уннати.  І  міцнорукий  Бгіма,  що  володіє  страшною  могутністю,  перемігши  в  битві  
Субандху,  царя  Каші,  котрий  ніколи  не  уникає  битви,  підкорив  його  своїй  владі.  Потім  той  тур  серед  
пандавів  силою переміг  у  битві  Кратху,  володаря  царів,  котрий  правив  поблизу  Супаршви.  Потім  він,  
могутній,  скорив матсьїв і  могутніх  малайїв,32 а  також бездоганних  гайїв 33 і  всю область  Пашубхумі.  І 
повернувшись звідти, він, міцнорукий, скорив Мадарвіку, Махідхару і Сопадешу і рушив потім на північ. І 
могутній  син Кунті  силою завоював країну  Ватсабхумі.34 Він скорив також володаря бхаргів  і  володаря 
нішадів, а також численних царів з Маніманом на чолі.

Потім Бгіма, син Панду, без особливих зусиль швидко скорив південних маллів і гору Бхогаван. Потім 
володар той підкорив шармаків і вармаків лише умовляннями. І царя відехійського Джанаку, володаря світу,  
переміг той тигр серед людей без особливих зусиль.  І перебуваючи в межах Відехи, син Кунті,  пандава,  
скорив лише посилкою військ сімох володарів киратів, поблизу гори Індрапарваті (Махендра). Скоривши 
потім у битві сухмів і східних сухмів, що потрапили на очі, мужній і могутній син Кунті рушив на магадхів. І  
перемігши Данду і Дандадхару, а також інших царів, він разом з ними з усіма направився до Гірівраджи.  
Прихиливши до себе вмовляннями сина Джарасандхи і змусивши його платити данину, він, могутній, разом 
з ними (переможеними царями), о царю, виступив проти Карни. Трясучи землю військом чотирьох видів, 
він,  найкращий  з  пандавів,  поборовся  з  Карною,  винищувачем  ворогів.  І  перемігши  в  битві  Карну  й 
підкоривши його своїй владі, о нащадку Бгарати, він, могутній, скорив тоді царів, що жили в горах. Потім 
пандава силою своїх рук убив у великій битві найсильнішого царя  Модагірі.35 Потім він переміг володаря 
пундрів — героя Васудеву,36 наділеного великою силою, і царя Магауджаса, що жили в Каушикикаччсі.37 І 
перемігши в битві цих обох могутніх героїв, обдарованих страшною силою, о великий царю, він рушив тоді 
на  царя  Ванги.  Перемігши  потім  Самудрасену  і  царя  Чандрасену,  а  також  царя  Тамралінти 38 і  Качу, 
володаря Ванги, а також володаря сухмів і тих царів, які живуть на березі океану, той бик з роду Бгарати 
скорив усі племена млеччхів.

Так скоривши різні країни і взявши у них багатства, могутній син бога вітру рушив на Лаухітью.39 З усіх 
царів млеччхів, що жили на березі океану і його островів, він стягнув данину і величезні багатства: різні  
дорогоцінні камені, сандал і запашне алое, вбрання, незрівнянні перлини, золото й срібло, діаманти і корали.  
І  величезною  зливою  багатств,  які  обчислюються  сотнями  й  десятками  мільйонів,  облив  він,  з  душею 
невимірною,  потім  пандава  (Юдхіштхіру).  І  повернувшись  в  Індрапрастху,  Бгіма,  страшний  у  своїй 
могутности, передав тоді ті багатства царю справедливости.

Так вістить розділ двадцять сьомий в Сабхапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 8
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Також  і  Сахадева,  будучи  прийнятий  з  пошаною  царем  справедливости,  рушив  разом  з  великим 

військом у південному напрямку.  Той володар насамперед скорив повністю шурасенів, а потім могутній 
кауравья  силою  підкорив  своїй  владі  царя  матсьїв.  Він  переміг  у  великій  битві  Дандавакру,  володаря 
адхираджів,40 і,  змусивши його платити данину,  посадив його знову на чолі  царства. Потім він підкорив  
своїй владі Сукумару і царя Сумитру і скорив також інших матсьїв і патаччарів. Потім він, мудрий, швидко  
скорив  країну  нішадів  і  Гошрінгу,41 кращу  з  гір,  а  також  царя  Шренімана.  Скоривши  потім  країну 
Навараштру,42 він рушив на Кунтібходжу,  і  той з радістю прийняв його правління.  Потім на березі  ріки 
Чарманваті він побачив царя, сина Джамбхаки,43 залишеного Васудевою через колишню ворожнечу. Там він 
вступив у битву із Бходжею (Джамабхаки), о нащадку Бгарати, і, перемігши його на прі, кинувся на південь. 
І зібравши з них данину та різного роду дорогоцінні камені, він разом з тими царями направився до ріки 
Нармади. Величний син Ашвінів переміг потім двох героїв Аванті:44 Вінду та Анувінду, оточених великим 
військом. І взявши дорогоцінні камені, він направився потім у місто Махишматі.45 Там син Панду, той тур 
серед мужів, винищувач ворожих героїв, блискучий Сахадева, вступив у бій із царем Нілою. Але для нього 
цей великий бій було жахливим і страшним, а для воїв — згубним і піддав його життя небезпеці, бо володар  
— Поглинач  жертв  надавав  тому допомогу.  І  тоді  коні,  колісниці,  слони,  герої  та  їхні  броні  у  війську 
Сахадеви почали здаватися палаючим яскравим полум’ям. І нащадок Куру зніяковів душею і не міг сказати 
щось у відповідь, о Джанамеджайє!

Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Чому  володар  Агні  став  у  битві  супротивником  Сахадеви,  який  старався  лише  заради 

жертвопринесення, о двічінароджений?
В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :  
Йде поголоска, що володар — Пожиратель жертв, живучи там, у Махишматі, був ще колись схоплений 

як спокусник чужих дружин. Розгулюючи в той час випадково в подобі брахмана, він був приведений до 
предків царя Ніли. І цар тоді засудив його до покарання згідно шастр. Але від цього володар — Пожиратель  
жертв  запалав  гнівом.  Побачивши його у  власному блиску,  цар  здивувався  і  схилив свою голову перед 
брахманом. І тоді Вібхавасу зробив милість цареві. Пречудовий виконавець усіх бажань винагородив царя  
відповідним даром. І той володар землі обрав за дарунок безстрашність для свого війська. З тих пір царі, які  
в  невіданні  бажають  скорити  те  місто  силою,  о  царю,  спалюються  тут  вогнем.  І  тоді  ж  у  тім  місті  
Махишматі, о нащадку Куру,  дівчата стали недоступними: їх не можна було брати за дружину комусь за 
власним бажанням. Такий дарунок дав Агні для повної волі жінок. Бо там жінки розгулювали вільними за  
бажанням. І з того часу, інші царі завжди уникали того царства, о кращий з людей, зі страху перед Агні, о  
великий царю!

А Сахадева,  справедливий,  бачачи своє  військо,  пригноблене від  страху й оточене вогнем,  о царю, 
залишався нерухомим ніби скеля. Доторкнувшись до води й очистившись, він сказав тоді Паваці: «Це все  
почато заради тебе, о Крішнавартман (залишає чорний шлях),  поклоніння хай буде  тобі! Ти єси вустами 
богів, ти — сама жертва, о Павако! Позаяк ти очищуєш все, ти звешся Павакою; позаяк ти несеш жертву, ти 
звешся  Хавьяваханою  («Носієм  жертв»).  Веди  виникли  заради  того,  щоб  служити  тобі,  тому  ти 
прозиваєшся Джатаведасом («Той, для кого виникли Веди»). Зволь не чинити перешкоди жертвопринесенню, 
о Носію жертв!».

І сказавши так, син Мадрі, той тигр серед мужів, вистелив землю травами куша й сів, як слід, чекаючи 
наближення вогню, перед лицем всього переляканого й зніченого війська,  о нащадку Бгарати! І  Агні не  
переступив через нього, подібно тому як великий океан не переступає своїх берегів. І тихо наблизившись до  
нащадка Куру,  Агні сказав Сахадеві,  богові  серед людей, такі слова, повні ласкавих запевнень: «Встань,  
піднімися, о Кауравьє, мною це було зроблено з бажання випробувати тебе. Я знаю про намір твій, а також 
сина Дхарми. Мною ж має охоронятися це місто, о кращий з нащадків Бгарати, доти, доки буде продовжувач 
роду в династії цього царя Ніли. Але я виконаю бажання твого серця, о пандаво!». Тоді вставши, радісний 
душею, із шанобливо складеними долонями й схиливши голову,  син Мадрі,  бик серед людей, вшанував  
Паваку. І коли вийшов до себе Павака, цар Ніла прибув до Сахадеви, тигра серед людей, повелителя битв і  
вшанував його. І прийнявши почесті й змусивши його платити данину, непереможний син Мадрі направився 
тоді в південну сторону.

Підкоривши потім своїй владі царя міста Трипура, невимірного у своїй могутности, він, міцнорукий,  
швидко скорив володаря Потани. Потім він, міцнорукий, з великим зусиллям підкорив своїй владі Ахріті,  
наставника Каушики, а також володаря  Сураштри.46 Перебуваючи в межах Сураштри, він, справедливий у 
душі, послав гінця до царя Рукміна, що правив у Бходжакаті,47 і його батька — можновладного й мудрого 
Бгішмаки, друга самого Індри. І той, міцнорукий, разом зі своїм сином, о царю, охоче прийняв його владу,  
маючи на увазі його споріднення з Васудевою. І тоді володар битв, взявши від них дорогоцінні камені, знову 
рушив у похід. Потім він, великий своєю могутністю і силою, підкорив своїй владі країну Шурпараку 48 і 
плем’я, що носить назву «упакріта», а також дандаків.49 Він скорив також царів, що жили на берегах океану і 
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його островів, що народилися в роду млеччхів, нішадів і людожерів, а також карнаправаранів 50 і тих людей, 
які походять від утроби ракшасів і називаються каламукхами (чорновиді), також гірську місцину Коллагірі 51 

і Мурачипаттану,52 а також острів, за назвою «Мідний» (о. Цейлон), і гору Рамаку. Велемудрий, він підкорив 
своїй владі царя Тімінгілу, а також одноногих людей — лісових жителів, що прозиваються  кевалами.53 А 
місто  Санджайянті 54 і країни Піччханду та  Карахатаку 55 він підкорив тільки відправленням туди гінців, і 
змусив їх платити данину.

Він також скорив пандьїв і дравідів разом з андхрами, удракералів і талаванів,56 калингів і оштракарніків 
(вуха як  у  верблюда).  Міста ж  Антакхи 57 і  Рому,58 а  також місто  яванів він підкорив своїй  владі  лише 
відправленням туди гінців, і змусив їх платити данину. Досягши берега моря, мудрий і справедливий душею  
син Мадраваті,  о царю царів, направив із дружнім запевненням гінців до шляхетного  Вібхішани,59 онука 
Пуластьї.  І той охоче прийняв його владу,  тому що мудрий володар вирішив, що це дія часу.  Потім він  
послав Пандаву різні дорогоцінні камені, найкращий сандал і запашне алое, чудові прикраси, дорогі вбрання  
і безцінні перли. І тоді мудрий і прославлений Сахадева вернувся до себе додому.

Так швидко скоривши дружнім вмовляннями і прямими завоюваннями численних царів і змусивши їх  
платити данину, повернувся той приборкувач ворогів. І передавши все цареві справедливости, о туре з роду 
Бгарати, він, що здійснив свою справу, о царю, продовжував жити щасливо, о Джанамеджайє!

Так вістить розділ двадцять восьмий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Тепер я  розповім тобі  про подвиги й перемоги Накули,  о  юний,  як цей володар скорив місцевість,  

раніше  завойовану  Васудевою.  Виступивши  із  Кхандавапрастхи  з  величезним  військом,  він,  мудрий,  
відправився в західному напрямку, трясучи землю могутнім левиним риком, шумом воїв і скрипом ободів 
коліс колісниць. Тоді він рушив на країну Рохітаку,60 прекрасну й вельми багату худобою, кіньми, різного 
роду багатствами і зерном, улюблену Карттікейєю. Там відбулася велика битва з героями маттамаюраками 
(шалені  павичі).  Променистий,  він  підкорив  повністю  своїй  владі  пустельну  місцевість,  а  також 
Шайришаку,61 багату  зерном,  і  Махеччху.  Потім  —  племена  шибі,  тригартів,  амбаштхів,  малавів  і 
панчакарпатів,62 а також племена двічінароджених — мадхьямікайїв 63 і ватадханів.64 І повернувшись знову 
до мешканців лісів у місцях паломництва Пушкара, той бик серед людей скорив племена утсавасанкетів, а 
також могутніх граманейїв65 на березі моря, також шудр і племена абхирів 66 на берегах Сарасваті, та тих, хто 
живе  рибним ловом,  і  тих,  хто  живе  у  горах.  Блискучий,  він  підкорив  своїй  владі  також всю місцину 
П’ятиріччя 67 і Апарапарьяту, а також країну Уттараджьйотіку, місто Вріндатаку і місцевість Дварапала.

І той син Панду підкорив своїй владі також  раматхів та харахунів 68 і всіх царів, які були в західних 
областях,  лише  одним  велінням.  Перебуваючи  там,  він  послав  гінця  Васудеві,  й  той  володар  разом  з 
десятьма іншими царствами прийняв його владу. Потім, рушивши на Шакалу,69 місто мадрів,70 він, могутній, 
підкорив своїй владі Шалью, свого вуя, який прийняв її охоче. І він був радо прийнятий гостинним царем, о 
володарю  народів!  Взявши  безліч  дорогоцінних  каменів,  володар  битв  рушив  далі.  І  млеччхів, 
найжахливіших,  які  живуть  на  березі  океану,  пахлавів  і  варварів  — всіх  їх  він  підкорив  своїй  владі.  І  
підкоривши своїй владі  царів і  взявши дорогоцінні камені,  Накула,  кращий серед мужів,  знавець різних 
засобів для досягнення мети, повернувся у своє місто. І скарби шляхетного володаря були настільки великі, 
що їх ледве несли на своїх спинах десять тисяч верблюдів, о великий царю! І з’явившись до доблесного  
Юдхіштхіри в Індрапрастху, щасливий син Мадрі передав йому багатства.

Так Накула скорив західні межі, під опікою Варуни, вже один раз скорені Васудевою, о туре з роду 
Бгарати!

Так вістить розділ двадцять дев’ятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО СКОРЕННЯ СВІТУ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО СКОРЕННЯ СВІТУ
1 Місячний  день  —  одна  тридцята  частина  повного  місяця  (за  фазами  місяця),  що  у  життєвому  побуті  

обчислюється 30 днями, в той час як сонячний місяць — 27 сонячними днями. Місячні дні можуть бути світлими й  
темними, відповідно до розподілу місяця на дві половини — світлу й темну. (вгору)

2 Анарати — назва народності, котра населяла, мабуть, округу нинішнього північного Гуджарата, де столицею  
було місто Анарттапура, або, можливо,  — округу нинішнього Гуджарата й частини Мальви; Калакути — назва  
народності, яка населяла, мабуть, пагористу місцевість біля Гімалаїв. (вгору)

3 Сакала — згідно індійської  космографії,  один із  семи островів-материків,  з  яких нібито складається світ.  За  
назвою Сакала,  імовірно,  мається на увазі  Шака,  або Шакадвіпа,  тобто країна шаків,  від чого, як  припускають,  
походять назви Скифія і Согдіана. (вгору)

4 Прагджьйотиша  —  згідно  тлумачень  Девабодхи,  Камарупа,  тобто  Ассам.  Столицею  її  було  місто  
Прагджьйотишапура, або Камакшья (суч. Гаухаті). (вгору)

5 Чини — назва народу, який населяє Китай, китайці. (вгору)
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6 Серединні гори, зовнішні гори й вишні гори — напевно, маються на увазі місця, розташовані всередині гір (або  
місця серединних гір), поза горами (або їхньої околиці) і на височинах (або високо розташовані райони). (вгору)

8 Кулути — назва країни і народу. Країна Кулута (або кулутів) ототожнюється з адміністративною одиницею Кулу  
в районі Кангра, у вишній долині ріки Біас (Панджаб), до північного сходу від Кангри. (вгору)

9 Сенабінду — ім’я царя, що правив у Дивахпрастсі. (вгору)
10 Модапура — назва міста, місце розташування якого не з’ясоване. (вгору)
11 Вамадева, Судаман, Сусанкула — далебі, імена царів, яких скорив Арджуна. (вгору)
12 Дивахпрастха  — назва  древнього  міста,  столиці  царя Сенабінду.  Місце  розташування  й  теперішня  назва  не  

з’ясовані. (вгору)
13 Дасью — представники древніх аборигенів Індії, які згадуються ще в Рігведі й протиставляються аріям; останні  

вважаються сторонніми племенами в Індії. У пізніший період під племенами дасью варто розуміти представників тих  
народностей, які, як і млеччхи, не говорили мовами індо-арійського кореня і не дотримувалися кастових законів. (вгору)

14 Утсавасанкета — назва племен млеччхів, які мешкали біля озера Пушкара (нині Пушкар в 10 км від Аджмира), а  
також у Гімалаях. (вгору)

15 Лохіта — либонь, назва країни, що лежала в долині ріки Брамапутри. (вгору)
16 Тригарти — назва народу, що населяв країну Тригарті, нині Джаландхар, в районі Лахора; Дарви — назва племені  

або  народності,  яка  населяла  країну  Дарву,  скоріше  за  все  розташовану  між  ріками  Вітаспою  (суч.  Джелам)  і  
Чандрабхагою (суч. Ченаб); Коканади — назва племені або народності, які жили, мабуть, по сусідству з дарвами. 
(вгору)

17 Абхісарі — назва міста й царства (грецьк. Abisares), що ототожнюється з Хазарою, північно-східним районом у  
Пешаварі. (вгору)

18 Урага — либонь назва міста в країні  Ураса (Urasa),  яку ототожнюють із країною Хавара, що лежить між  
Вітаспою (Джеламом) й Індом на захід від Кашміру. У Птоломея вона називається Арса, а в Сюань-цзана (Сюань-
чжуана) — У-ла-ши. (вгору)

19 Синхапура — назва країни й міста, яке ототожнюють із нинішнім Катасом (або Катакшой), розташованим в 25  
км від Пінди Дадан Хана, на північній стороні Соляних гір, в районі Джелама, у Пенджабі. Згідно Сюань-цзану, країна  
Синхапура межувала з Індом по західному її березі; тоді вона була залежна від Кашміру. (вгору)

20 Сухми — назва народу, що населяв країну Сухма, яка (згідно Сабхапарві), либонь, була на території нинішнього  
Пенджаба на відміну від іншої Сухми розташованої в східній частині Бенгала; Чоли — назва народу, що населяв країну  
Чола розташованої на Карамандельському узбережжі (на півдні Індії), включаючи Танджор, тобто від Неллора до  
Падакотті. Країна називалася також Чоламандала, звідки йде назва Карамандель. (вгору)

21 Даради — назва народу, що населяв країну Дараду, ототожнюється з нинішнім Дардістаном, розташованим  
північніше Кашміру,  на  високому березі  Інду.  Столицею її  було  місто Даратпурі,  яке  ототожнюють із  Гуревом. 
(вгору)

22 Лохи — назва народу, що населяє країну Лоха, яку ототожнюють з Афганістаном. В X ст. н.е. останній індуський  
цар був переможений монголами і Афганістан став монгольським царством. (вгору)

23 Нішкута — либонь, назва гори в Гімалаях, сучасна назва не з’ясована. (вгору)
24 Біла гора — мабуть, те ж, що й Шветагірі, назва частини Гімалаїв на схід від Тибету. (вгору)
25 Хатака — те ж, що й Хунадеша, давня назва країни або місцевості в Гімалаях, де є священне озеро Манассаровар. 

(вгору)
26 Країна, яку охороняли гандхарви — напевно те ж, що й Гандхарва-деша, яка ототожнюється з Гандхарою, що є  

перекрученою назвою Гандхарва-деша. Гандхара - країна, що була розташована уздовж ріки Кабул, між Кхоаспом  
(cуч. Кунар) та Індом; Гандхара ототожнюється з областями Пешавара й Равальпінди в північному Пенджабі. За  
іншими даними — це Кандагар. (вгору)

27 Харіварша — давня назва області, що включає західну частину Тибету; те ж, що й Уттара-куру («Північні куру,  
або  куруїди»),  тобто  країна,  що  ототожнюється  з  північною  частиною  Гарвала  і  Хунадеши,  де  протікає  ріка  
Мандакіні та нібито знаходиться сад Кубери. Північна Харіварша — далебі, північна її частина. (вгору)

28 Місто пуліндів — певно, Пулінда-деша, тобто «країна пуліндів», що ототожнюється з областю, яка включає  
західну частину Бунделькханда і район Сагара (в штаті Мадхья Прадеш). Пулінди — назва народності, що населяла  
ту країну або область. (вгору)

29 Область  Кумара  —  либонь,  давня  назва  області  Кайра  (можливо,  перекручена  форма  від  Кумара),  що  
розташована зовсім близько від обласного центру Реви. (вгору)

30 Малли — либонь, давня назва Малла-деша, або Малава, народ якої при описі походів Олександра Македонського  
називався маллі, а в Магабгараті — також і малавами. Нині — район Мултан. (вгору)

31 Джарадгава  — букв.  «місце,  де  водяться  старі  бики»  «місце  бугаїв»,  напевно,  назва  області  біля  підніжжя  
Гімалаїв. (вгору)

32 Малайї — назва народу, що населяв країну Малайя, розташовану в області гірського ланцюга, у південній Індії, на  
заході Малабара (Західні Гати). Місцевість ця здавна славиться сандаловими деревами. (вгору)

33 Гайї — назва народу, що населяв древню область Гайя разом з однойменним містом (нині район і місто Гайя і  
місто Шахібхангі в Біхарі). (вгору)

34 Ватсабхуми — букв. «країна Ватси або ватсів», розташована на захід від Праяга (суч. Аллахабада). Столицею її  
було місто Каушамбі (нині Косамбі-нагар, або Косам, давнє село, розташоване на лівому березі Джумни, в 48 км на  
захід Аллахабада). В Каушамбі правив прославлений цар Удаяна. (вгору)

35 Модагірі — назва гірської країни (нині район Монгхір в області Бхагальпура, в Бенгалі). (вгору)
36 Васудева — тут ім’я царя пундрів, що носив відмітні знаки Крішни (прозвище якого було також Васудева) і був  

прихильником царя Джарасандхи. (вгору)
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37 Каушикикаччха — назва древньої країни або області (нині район Пурнеа в Біхарі). (вгору)
38 Тамралінта — давня назва міста Тамлука, котре колись було біля гирла Ґанги, а нині розташоване на західному  

березі  Рупнараяни,  яка  утворилася  від  злиття  течії  Силан  (Шилаваті)  і  Далькисора  (Дварікешвари)  в  районі  
Міднапура, у Бенгалі. Тамраліпта була столицею сухмів в VI ст. н.е. і становила частину держави Магадха в часи  
панування маурьїв. Нині більша частина древнього міста затоплена рікою. (вгору)

39 Лаухітья —букв. «місце розташоване біля ріки Лохіти (нині Брамапутра)»; назва моря, далебі Бенгалської затоки  
і прилеглої до нього області. (вгору)

40 Адхираджи — букв. «пануючі над царями», «самодержавні царі»; далебі, назва войовничих племен. (вгору)
41 Гошрінга, або Гошрінга-парвата — назва гори біля Нішадхабхуми (нині Нарвар) у центральній Індії. (вгору)
42 Навараштра — давня назва містечка Наусарі (Noagramma у Птоломея), розташованого в районі Бароч. (вгору)
43 Джамбхака — ім’я демона, переможеного Крішною. (вгору)
44 Аванті  — назва  древньої  країни,  відомої  з  VII  ст.  н.е.  під  назвою Малава,  яка  ототожнюється  із  сучасною  

Мальвою. Столицею Аванті було прославлене місто Удджайїні. (вгору)
45 Махишматі — назва міста, що було спадкоємною столицею царів з роду Хайхайя (нині Махешвара, або Махеш, на  

правому березі Нербуди, приблизно в 64 км на південь від Індора). (вгору)
46 Сураштра, або Саураштра — назва давньої країни, розташованої на Гуджаратському півострові від Інду до  

Бароча. В межі колишньої Сураштри входять нинішні Гуджарат, Кач і Катхіявар. (вгору)
47 Бходжаката — назва  міста  й  царства,  ототожнюється  з  нинішніми  Бходжпуром  або  околицями  Патни  і  

Бхагальпура. Бходжаката була другою столицею Відарбхи, заснованої Рукміном, братом Рукміні, яка була дружиною  
Крішни. (вгору)

48 Шурпарака — назва країни або міста, що ототожнюється з нинішнім Супара, або Сопара, в районі Тхани, в 60 км  
північніше Бомбея і близько 6 км північно-західніше Бассейна, де був оприлюднений один з едиктів імператора Ашоки. 
(вгору)

49 Дандаки  —  назва  народу,  що  населяв  області  Дандакаранья  («Ліси  Дандака»),  або  Магараштра  («Країна  
маратхів»), які знаходяться між ріками Верхньою Годаварі та Крішною, включаючи Нагпур. (вгору)

50 Карнаправарани — букв. «застосовують вуха для свого укриття», назва міфічних людей або племен. (вгору)
51 Коллагірі  —  либонь,  Колагірі  (Kolagiri),  те  ж,  що  і  Кодагу  (Kodagu),  нинішній  Кург  (Coorg),  місцина  на  

Малабарському узбережжі. (вгору)
52 Мурачипаттана  —  те  ж,  що  Моузіріс  (Mouziris  у  греків),  ототожнюється  з  містечком  Муйїріккоду,  або  

Муйїрікотта, на Малабарському узбережжі (проти Кранганора). (вгору)
53 Кевала,  кевали  — букв.  «відособлені»  (очевидно,  різночитання  назви  Керала),  керали,  давня  назва  народу,  що  

населяв країну Керала на Малабарському узбережжі (нині штат Керала). (вгору)
54 Санджайянті — давня назва міста Санджан, на місці якого в районі Тхани, у штаті Бомбей було село Санджайя.  

(вгору)
55 Карахатака — давня назва містечка Карада (Karada), розташованого в районі Сатара, при злитті рік Крішни й  

Койни, близько 64 км північніше Колхапура. (вгору)
56 Удракерали — либонь, назва змішаних племен, що походять з Удри (Орісса) і Керали (Малабар); Талавани — назва  

народу, що населяв області міста Талаванапура, або Талакада, нині Талкад. Талаванапура була столицею царства  
Чеда, або Чера, на ріці Кавері, в 48 км на південний-схід від Майсора, нині похована в пісках Кавери. (вгору)

57 Антакхи — либонь, назва древнього міста Антіохії, столиці Сирійської держави, нині невелике місто в азіатській  
частині Туреччини. (вгору)

58 Рому — напевно, назва міста Рима або Римської держави (???). (вгору)
59 Вібхішана — букв. «страшний», ім’я молодшого брата демона Равани, батьком якого вважається Пуластья, один  

із Праджапаті, або духовних синів Брахми. (вгору)
60 Рохітака — давня назва царства або міста, нині — Рохтак, розташований в 67 км західніше Делі, у Пенджабі.  

(вгору)
61 Шайришака — давня назва міста Сирси у східному Пенджабі. (вгору)
62 Панчакарпати — букв. «одягнені в п’ять шматків», назва племені або народності, що населяла древню місцевість,  

ототожнюється нині з районом Панджкора на південному схилі Хіндукуша та містом Панджгауда, розташованому  
на річці Панджкора, притоці ріки Сват. (вгору)

63 Мадхьямікайї  —  назва  племені  або  народності,  що  населяла  місто  Мадхьяміка  (нині  Нагарі  біля  Читора,  в  
Раджпутані).  Мадхьяміка  піддалася  нападу  Менандра,  що  був  переможений  Васумитрою,  онуком Пушьямитри  і  
сином Агнімитри з династії Шуньга. (вгору)

64 Ватадхани — назва племені або народності, що населяла країну Ватадхана, в північній Індії, далебі в Пенджабі, й  
може  бути  ототожнена  із  Бхатнайром.  Проте  Ватадхана  ототожнювалася  із  країною  на  східній  стороні  
Сетледжа, південніше Ферозепура. (вгору)

65 Граманейї — назва племені або народності, що жила, згідно Магабгарати, на березі океану, очевидно Аравійського  
моря. (вгору)

66 Абхири — назва народності, що жила, згідно Магабгарати, поблизу берега моря і на березі Сарасваті, нині ріки  
Сомнатх в Гуджараті. За іншими версіями, абхири населяли країну Абхира (Aberia у греків), яку ототожнюють із  
південно-східною частиною Гуджарата біля гирла Нербуди. (вгору)

67 П’ятиріччя  —  древня  назва  Пенджаба,  тобто  країни  п’яти  рік,  які  в  стародавності  називалися  Шатадру  
(Сетледж), Віпаша (Біас), Іраваті (Раві), Чандрабхага (Ченаб) і Вітаста (Джелам). (вгору)

68 Раматхи, харахуни — назва племен або народностей, що жили в західній частині Індії. (вгору)
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69 Шакала — столиця Мадрадеши,  країни мадроз.  Одні  ототожнюють її  із  Санглавалою-Тібою на річці  Апага,  
західніше Рави, в районі Джанга, у Пенджабі, інші — із Чаніотом, або Шаккотом, в тому ж районі, треті — із  
Сіалкоте з області Лахора, у Пенджабі. (вгору)

70 Мадри — назва народу, що населяв країну Мадру (мадрів), або Мадрадешу, що була розташована на території  
нинішнього Пенджаба, між ріками Раві та Ченабом. Столицею її було місто Шакала. В часи Магабгарати царем  
мадрів був Шалья, брат Мадрі й дядько Накули. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ЖЕРТВОПРИНЕСЕННЯ РАДЖАСУЯ

Р о з д і л  3 0
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Під захистом царя справедливости, за підтримки істини та приборкавши ворогів, всі піддані віддавалися 

своїм заняттям.  Завдяки справедливому стягненню податків  і  керуванню царством відповідно до закону 
Парджанья проливав дощі за  бажанням людей і  країна гараздувала.  Всі  галузі  господарства процвітали,  
особливо скотарство, землеробство і торгівля, — і все це завдяки діяльності царя. І навіть від грабіжників і  
шахраїв, так само як і від улюбленців царя ніколи не чули огудних слів стосовно один одного. Ні посухи, ні  
повеней,  ні  чуми,  ні  пожежі,  ні  насильства  —  нічого  цього  не  було  тоді,  при  Юдхіштхірі,  відданому 
справедливости. Інші царі приїжджали до нього, кожний окремо, щоб лише зробити йому приємне і віддати  
йому почесті або щоб принести йому данину за власною прихильністю, але аж ніяк не в інших цілях. І  
велика його скарбниця настільки зросла від припливу багатств, справедливо накопичених, що неможливо 
було її вибрати навіть за сотні років. Довідавшись величину своєї скарбниці й комор із зерном і товарами, 
син Кунті, цар — володар землі, вирішив улаштувати жертвопринесення Раджасуя. І всі друзі його, кожний 
окремо й усі разом, казали йому: «Тепер підхожий час для здійснення твого жертвопринесення, о володарю! 
Нехай будуть  зроблені  необхідні  приготування». І  коли вони так говорили, туди  прийшов Харі,  древній 
мудрець,  душа  Вед,  збагненний лише для знаючих,  найкращий з  усього,  що непохитне у  світі,  початок 
усього  сущого  і  місце  розпаду його на  складові  частини,  владика  минулого,  майбутнього  і  сьогодення, 
Кешава — нищитель Кешина,1 оплот усіх врішніїв, дарувальник безпеки при нещастях, винищувач ворогів. 
Призначивши на чолі війська Васудеву і разом з ним доставивши цареві справедливости купи різноманітних 
багатств,  Мадгава,  той  тигр  серед  мужів,  оточений  великим  військом,  оголошуючи  повітря  шумом 
колісниць,  супроводжуючи  той  безмежний  потік  багатств,  невичерпний  океан  дорогоцінних  каменів, 
вступив у краще з міст. І подібно тому як від сонця радується несонячний край, а від вітру — безвітряний 
край, так і з приїздом Крішни радувалося місто бгаратів. Підійшовши до нього з радістю й прийнявши його з  
почестями, як слід, Юдхіштхіра спитав його про здоров’я. І коли Крішна сів зручно, той тур серед людей 
разом з жерцями на чолі  із  Дхаумьєю і  Двайпаяною, а також Бгімою,  Арджуною і  близнюками,  сказав,  
звернувшись до нього: «Заради тебе, о Крішно, вся ця земля перебуває під моєю владою. Твоєю милістю, о 
Варшнейє, добуте величезне багатство. Я бажаю присвятити все те, відповідно до приписів, о сину Деваки,  
кращим серед двічінароджених і Поглиначеві жертв, о Мадгаво! Тому я хочу зробити жертвопринесення 
разом з тобою, о Дашархо, і разом з моїми молодшими братами. Зволь, о міцнорукий, дозволити мені це.  
Присвяти  себе,  о  Говіндо,  здійсненню  цього  жертвопринесення,  о  міцнорукий!  І  якщо  ти,  о  Дашархо, 
побажаєш зробити це,  я буду вільним від гріхів.  Або ж дозволь мені самому разом з моїми молодшими 
братами зробити жертвопринесення, о владико, адже з твого дозволу, о Крішно, я зможу досягти найвищих 
успіхів від жертвопринесення!».

І мовив йому у відповідь Крішна, сказавши багато про його великі чесноти: «Ти сам, о тигре серед  
царів, заслуговуєш становища великодержавного правителя і ти сам зроби велике жертвопринесення. Якщо 
тобою воно буде виконане, то ми досягнемо своєї мети. Зроби бажане жертвопринесення, а я завжди радію 
твоєму благові. Признач і мене також на яку-небудь справу, — я буду виконувати всі твої веління!».

Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Рішення моє, о Крішно, завжди супроводжується успіхом, і успіх мій певний, коли ти, о Хрішикешо,  

прибув до мене за моїм бажанням.
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
З  дозволу  Крішни  пандава  разом  із  братами  почав  міркувати  про  способи  для  здійснення  

жертвопринесення Раджасуя.  Потім пандава, нищитель ворогів, звелів Сахадеві, кращому з воїв,  а також 
усім  радникам:  «Нехай  люди  швидко  зберуть  предмети,  необхідні,  як  зазначено  двічінародженими,  для 
здійснення цього жертвопринесення, все начиння й усе, що може виявитися сприятливим для цього, а також 
все  необхідне  для  жертвопринесення,  зазначене  Дхаумьєю,  —  відповідно  до  їх  потреби  і  у  належній 
послідовности. Нехай Індрасена і  Вішока,2 та Пуру,  візник Арджуни, бажаючи зробити для мене приємне, 
будуть зайняті збором їжі та інших припасів. Нехай будуть приготовлені також усякі вишукані страви, що 
відрізняються тонким смаком і запахом, що тішать і привертають серця двічінароджених, о кращий з роду 
Куру!».

І одночасно з його словами, Сахадева, найкращий з воїв, повідомив шляхетного царя справедливости,  
що все вже зроблено. Тоді Двайпаяна, о царю, призначив жерцями прославлених брахманів, начебто це були  
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воістину самі Веди, що з’явилися навіч. Син Сатьяваті сам зробився брахманом при тім жертвопринесенні, а 
Сусаман,  бик  з  роду  Дхананджайї,  став  співаком  гімнів  Самаведи;  Яджнявалкья,  обізнаний  на  Ведах, 
зробився кращим з адхварью; Пайла, син Васу, разом із Дхаумьєю зробився хотрі, а їхні учні й сини, о туре з  
роду  Бгарати,  всі  досвідчені  у  Ведах  і  ведангах,  зробилися  помічниками  хотрі.  Вони  усі,  оголосивши 
сприятливий день і спонукавши зробити релігійні обряди, визначили велике місце для жертвопринесення, 
передбачене в шастрах. Там майстри, одержавши дозвіл, спорудили будинки, прикрашені дорогоцінними 
каменями й великі,  мов оселі  небожителів.  І  тоді  той цар,  найкращий з  царів,  найперший з роду Куру,  
негайно наказав своєму радникові Сахадеві: «Для запрошення на Раджасую, відправ спішно швидкохідних  
гінців!». І корячись велінню царя, він відправив тоді гінців зі словами: «Запросіть з усіх куточків царства 
брахманів і охоронців землі кшатріїв, вайшьїв, а також всіх високоповажних шудр і приведіть їх всіх сюди!».

І,  відповідно  до  веління  пандава,  вони  запросили  всіх  царів  і  надіслали  також  інших  людей.  Тоді 
брахмани в підхожий час благословили сина Кунті Юдхіштхіру на жертвопринесення Раджасуя, о нащадку  
Бгарати! І будучи посвяченим, шляхетний цар справедливости Юдхіштхіра, кращий з царів, відправився до  
місця  жертвопринесення,  оточений  тисячами  брахманів,  братами  й  іншими  родичами,  друзями  та 
радниками, а також кшатріями, о володарю людей, що з’їхалися з різних країн, і урядовцями, немов це був  
сам Дхарма, що з’явився у плоті. Туди почали стікатися брахмани з тих або інших країн, що обізнані на всіх 
науках, досвідчені у Ведах і ведангах. І за велінням царя справедливости, тисячі майстрів побудували для  
них разом із почтом, кожному окремо, численні будинки, обставлені ложами й повні благ усіх пір року. І в  
них жили, о царю, ті брахмани, ретельно вшановані, розповідаючи численні оповіді й дивлячись вистави 
акторів і танцюристів. І в той час як шляхетні брахмани весело їли і розмовляли, усюди безперервно був  
чутний великий шум. «Дайте, дайте», «їжте, їжте», — такі вигуки постійно чулися там. Сотні тисяч корів,  
розкішних лож, о нащадку Бгарати, золотих монет і дівиць дав кожному з них цар справедливости.

Так відбувалося на землі жертвопринесення шляхетного пандава, незрівнянного героя, мов на небесах 
— у самого Шакри. Тоді цар Юдхіштхіра послав пандава Накулу в Хастінапур за Бгішмою,  о туре з роду 
Бгарати, за Дроною і Дхрітараштрою, за Відурою і Кріпою, а також за всіма двоюрідними братами, які були  
віддані Юдхіштхірі.

Так вістить розділ тридцятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Прибувши  в  Хастінапур,  пандава  Накула,  непереможний  у  битві,  запросив  спочатку  Бгішму  й 

Дхрітараштру.  І почувши про жертвопринесення царя справедливості,  знавці жертвопринесень, на чолі  з  
брахманами, відправилися туди з радістю у душі. А інші царі з радісними серцями, о туре серед людей,  
сотнями з’їхалися туди — усі з різних країн, бажаючи побачити збори і царя справедливости — пандава, о  
нащадку Бгарати, взявши із собою безліч усяких дорогоцінних каменів. Також Дхрітараштра й Бгішма та 
велемудрий Відура, й усі брати каурави на чолі з Дурьйодханою. Всі царі на чолі з наставниками, запрошені  
з усією шанобливістю. Субала,  цар Гандхари, і  Шакуні,  наділений великою силою,  Ачала,3 і  Врішака,4 і 
Карна,  найперший  з  воїв  на  колісницях;  високоповажний  Шалья,  цар  мадрів,  і  Бахліка,  великий  воїн-
колісничний;  Сомадатта  і  кауравья  Бхурі,  Бхурішравас  і  Шала;  Ашваттхаман,  Кріпа  і  Дрона,  та 
Джайядратха, володар Сіндху;  і Яджнясена разом із сином, і Шальва, володар землі; і цар Прагджьйотиши 
Бхагадатта, наділений великою славою, разом з усіма млеччхами, що жили в болотистих місцях на березі  
океану; і царі гірських місцин, і цар Бріхадбала; і цар пундрів Васудева, а також цар країни Ванги і володар 
Калінги; Акарша і Кунтала, а також царі області  Ванавасі 5 і андхрів; дравіди, і сінхали (цейлонці), і цар 
Кашміру; цар Кунтібходжа, сповнений великої мужности, і Сухма, обдарований могутньою силою; бахліки й 
усі інші царі-герої; Вірата разом зі своїми синами, і Мачелла, великий воїн-колісничий; царі й царевичі —  
правителі  різних країн;  і  Шишупала,  обдарований великою силою і  шалений у битві,  разом із  сином,  о  
нащадку  Бгарати,  прибув  на  жертвопринесення  сина  Панду.  І  Рама,  і  Аніруддха,6 і  Бабхру 7 разом  із 
Сараною; Гада, Прадьюмна, і Самба, і могутній Чарудешна; Ульмука, і Нішатха, і Віра, син Прадьюмни, і всі 
інші Врішни — могутні вої-колісничні — з’їхалися туди.

Ці  й  багато  інших царів,  що походять  із  Серединної  країни,  приїхали на  велике  жертвопринесення 
Раджасуя сина Панду. І за розпорядженням царя справедливости їм надали житло, о царю, із численними 
внутрішніми світлицями, прикрашені ставками й деревами. І син Дхарми надав їм високі почесті. І прийняті  
з привітністю, царі відправилися в житла, які були їм відведені. Вони нагадували собою вершини Кайласи, 
прекрасні, багато вбрані. З усіх боків вони були оточені високими, білими стінами, добре зведеними, були  
оснащені  золотими віконними сітками  й  прикрашені  підлогами,  викладені  з  дорогоцінних  каменів.  Там 
сходи  були  легкі  для  сходження,  просторі  сидіння  були  вкриті  килимами.  Ті  будинки  були  обвішані  
плетеницями квітів і видавали пахощі найтоншого алое. Вони здавалися білого кольору,  прекрасні видом 
навіть  за  цілу  йоджану.  Вони  були  розташовані  окремо  і  мали однакові  двері.  Покриті  різноманітними 
дорогими прикрасами і оброблені в різних частинах дорогоцінними металами, вони нагадували вершини 
Гімалаїв. Відпочивши в цих будинках, царі побачили тоді царя справедливости Юдхіштхіру, який роздавав 
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багаті  дарунки,  оточений  численними  садасьями.  І  місце  зборів,  заповнене  царями  і  шляхетними 
брахманами, сяяло тоді, о царю, начебто склепіння небесне, де юрмилися безсмертні.

Так вістить розділ тридцять перший в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Пішовши назустріч своєму дідові і наставникові та привітавши їх, Юдхіштхіра, о царю, сказав тоді таке  

слово Бгішмі  й Дроні,  Кріпі  й  синові  Дрони,  Дурьйодхані  й  Вівіншаті:  «В  цьому жертвопринесенні  ви  
допомагайте мені всіляко. І це багатство, що є у мене, і я сам належать вам. Допоможіть же мені, як вам 
самим захочеться!». Сказавши так, старший з пандавів, Юдхіштхіра, уже освячений на жертвопринесення,  
відразу визначив їм усім їхні обов’язки відповідно до їх здібностей. Духшасану він зобов’язав спостерігати 
за їстівними й іншими приємними речами. Ашваттхаману він доручив турботу про брахманів. Для надання 
відповідних почестей царям, запрошеним на жертвопринесення, він призначив Санджайю. Спостереження за 
тим,  що  зроблено  і  не  зроблено,  він  доручив  Бгішмі  й  Дроні,  що  вирізнявся  великим  розумом.  А 
спостереження  за  зберіганням  золота,  благородних  металів  і  дорогоцінних  каменів,  а  також  розподіл 
дарунків цар доручив Кріпі. Також і іншим чоловікам-тиграм він визначив ті або інші обов’язки. Приведені  
Накулою Бахліка і Дхрітараштра, Сомадатта та Джайядратха тішилися там, немов самі господарі. А Відура,  
прозваний Кшаттрі,  знавець усіх  законів,  почав  спостерігати  за  витратами.  Дурьйодхана  ж приймав усі  
приношення від царів. Весь народ зібрався там, бажаючи скористатися рясними благами жертвопринесення,  
а  також  подивитися  на  збори  гостей  і  на  царя  справедливости  —  пандава.  І  ніхто  не  приносив  туди  
приношень менше ніж тисячу лічбою. Усі там догоджали цареві справедливости численними дорогоцінними 
каменями.  «Якби  лише завдяки моїм приношенням дорогоцінних каменів  зміг  Кауравья  завершити своє 
жертвопринесення!», — так думаючи, царі, суперничаючи один з одним, давали свої багатства.

І  те  місце  жертвопринесення  шляхетного  Каунтейї,  о  царю,  блищало  красою палаців,  що  досягали 
своїми вершинами колісниць богів, увінчаних башточками і оточених загонами військ. Красою колісниць 
царів  і  будинків  для  брахманів,  а  також  різних  чудових  осель,  вибудуваних  для  царів,  що  нагадують  
колісниці  богів,  прикрашені  дорогоцінними каменями і  повні  незрівнянних багатств.  Жертвопринесення 
блищало величчю царів, які вирізнялися вищою красою і багатством. І суперничаючи в багатстві із самим 
богом Варуною, Юдхіштхіра почав жертвопринесення Раджасуя, в світлі шістьох вогнів і  супроводжуване 
багатими дарунками.  Усіх хто зібрався там,  він задовольнив усілякими предметами бажань — щедрими 
дарами. І той людський потік, що приносив у вигляді данини дорогоцінні камені, одержуючи рясну їжу й  
рис,  насичувався  вдосталь.  При  тому  рясному  жертвопринесенні  були  задоволені  й  боги  узливаннями 
молоком, пряженим маслом і узливаннями хома, чиненими великими жерцями, досвідченими в мантрах і 
вимові. Як боги, так і брахмани були задоволені жертовними дарунками, їжею і великим багатством. І всі  
касти також були задоволені при тому жертвопринесенні та сповнені великої радости.

Так вістить розділ тридцять другий в Сабхапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ЖЕРТВОПРИНЕСЕННЯ РАДЖАСУЯ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ЖЕРТВОПРИНЕСЕННЯ РАДЖАСУЯ
1 Кешин або Кеши — ім’я демона-ракшаса, вбитого Крішною. (вгору)
2 Вішока — либонь, тут ім’я візника Бгіми. (вгору)
3 Ачала — можливо, ім’я царя гандхарвів, убитого згодом Арджуною. (вгору)
4 Врішака — один із синів Субали, царя Гандхари. (вгору)
5 Ванавасі — давня назва північної Канари, що вживалася в буддійський період, а також збережена дотепер у міста  

Краунча-пура (Banaouasei у Птоломея), розташованого на лівому березі ріки Варади, притоці Тунгабхадри, в північній  
Канарі. Ванавасі була столицею династії Кадамба до VI ст. н.е., коли вона була скинута чалукьями. (вгору)

6 Аніруддха — син Прадьюмни і онук Крішни. (вгору)
7 Бабхру — герой з роду ядавів, співправитель Уграсени, назначений Крішною. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ПІДНОШЕННЯ ПОЧЕСНОГО ДАРУНКУ

Р о з д і л  3 3
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
І  ось  в  день,  коли  Юдхіштхіра  мав  бути  окроплений  водою,  великі  мудреці-брахмани  разом  із 

запрошеними царями  зійшли  на середину жертовного помосту для надання почестей найбільш гідним. І 
вони, шляхетні, з Нарадою на чолі, сидячи разом із царственими мудрецями, красувалися тоді немов боги й 
божественні мудреці, ті, що зібралися в оселі Брахми. Сидячи там, у проміжках між виконанням обов’язків,  
вони, невимірні величчю, казали: «Це так, а не так», «Це саме так, а не інакше». Так говорив там багато хто з  
них,  роблячи  складні  заперечення  один  одному.  Там  деякі  своїми  доводами,  заснованими  на  шастрах, 
зображували  слабкі  твердження  сильними,  а  сильні  — слабкими.  Там  інші,  що  відрізняються  розумом, 
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нападали на твердження,  які  відстоювали інші,  подібно тому як шуліки накидаються на м’ясо кинуте  в  
повітря. Там деякі, що проникли в зміст закону і дотримуються великих обітниць, а також кращі зі знавців  
усіх  Вед,  розважалися,  розповідаючи  усякі  оповіді.  І  місце  жертвопринесення,  де  зібралися  боги, 
двічінароджені й великі мудреці, обізнані на Ведах, здавалося чистим, як небо, засіяне зірками. І не було там 
тоді ні шудри біля самого жертовного помосту в оселі Юдхіштхіри, о царю, і нікого, хто не дотримувався б  
обітниці. Бачачи  таку  пишноту  величного  й  мудрого  царя  справедливости,  що  з’явилася  завдяки 
жертвопринесенню, Нарада зрадів. І побачивши юрми всіх кшатріїв, о володарю людей, пустельник Нарада 
поринув у роздуми. І згадав він слова, які,  о туре з роду Бгарати, були колись сказані в оселі Брахми у 
зв’язку з  частковим втіленням божеств.1 І  знаючи, що збори кшатріїв є збори втілених богів, о нащадку 
Куру,  Нарада  згадав  подумки  про  лотосоокого  Харі.  Сам  же  Нараяна,  мудрий  володар,  винищувач 
божеських  ворогів  і  підкорювач  ворожих  міст,  що  колись  повелів  премудрим:  «Втільтеся  на  землі,  і,  
убиваючи один одного,  ви  віднайдете світи знов»,2 — той творець істот,  виконуючи свою обіцянку,  сам 
народився в роду кшатріїв. І величний  Нараяна, прозваний  також Шамбху  («Податель щастя»), володар 
світу,  повелівши так  всім  премудрим,  народився  в  роду Яду.  І  народившись  на  землі  в  роду андхаків-
врішніїв, кращий із продовжувачів роду, сяяв незрівнянною величчю подібно місяцю серед зірок. І той, чию 
силу рук шанували всі боги разом з Індрою, — Харі, нищитель ворогів, жив потім у світі земному відкрито у  
вигляді людському. «О, це чудово, що Самосущий сам прибере до себе знову всіх кшатріїв, наділених такою 
силою»,  —  так  думав  Нарада,  довідавшись,  що  Харі,  або  Нараяна,  —  це  верховний  владика,  якому 
поклоняються  усі  шляхом  приношення  йому  жертв.  І  той  пустельник,  найкращий  зі  знавців  закону,  з 
великим розумом, міркуючи про це, сидів при жертвопринесенні мудрого царя справедливости з почуттям 
найглибшої поваги.

Тоді Бгішма, о царю, сказав цареві справедливости Юдхіштхірі: «Тепер варто піднести почесне питво 
царям, як кожний того заслуговує, о нащадку Бгарати! О Юдхіштхіро, наставника, жерця й родича, снатаку і 
друга, а також царя — всіх цих шістьох вважають гідними почесного трунку. Говорять, що якщо один з них  
прожив разом з іншим цілий рік, то він заслуговує почесного трунку.  Ці ж царі перебувають із нами вже  
протягом  довгого  часу.  Тому,  о  царю,  кожному  з  них  нехай  буде  піднесене  почесне  питво.  І  нехай  
насамперед буде піднесено самому найкращому й умілому з них».

Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Кого ж ти вважаєш серед них найбільш гідним, о нащадку Куру,  і кому першому потрібно піднести  

почесне питво? Про те скажи мені, о діду!
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Тоді Бгішма, син Шантану,  подумавши, о нащадку Бгарати, вирішив, що Крішна із громади Врішни  

найгідніший на землі. «Саме він, сяючи своєю величчю, силою і могутністю, блищить серед усіх тих, що  
зібралися  тут,  подібно  тому  як  сяє  сонце  серед  зірок.  Адже  це  місце  наших  зборів  опромінюється  й 
звеселяється Крішною, як несонячна місцина — сонцем і безвітряна — вітром». І тоді, з дозволу Бгішми, 
доблесний Сахадева підніс, як слід, найчудовіший почесний трунок Варшнейї. І Крішна прийняв його згідно 
обряду передбаченого шастрами. Але Шишупала не зміг перенести почестей, зроблених Васудеві. Осудивши 
Бгішму і царя справедливости перед зборами, могутній цар Чеді став паплюжити Васудеву.

Так говорить, розділ тридцять третій в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4
Ш и ш у п а л а  с к а з а в :
В той час, коли тут присутні шляхетні царі, цей муж з роду Врішни, о Кауравьє, не заслуговує царських  

почестей,  які  личать лише царю. І  такий вчинок,  те  що ти,  о  пандаво,  охоче вшанував  Лотосоокого,  не 
личить шляхетним пандавам. Ви, о пандави, — діти, бо ви не знаєте, що закон досить тонкий. І син ріки 
Ґанги (Бгішма) з обмеженим розумінням, переступив межі його. Адже Бгішма подібно тобі, діючи з бажання 
зробити приємне іншим, заслуговує найсуворішого осудження серед людей благочестивих. Яким же чином, 
насправді,  цей нащадок дашархів,  не будучи  царем,  заслуговує  такої  честі  серед усіх  царів,  що так він 
вшановується вами? Чи ти вважаєш Крішну найстаршим за віком, о нащадку Бгарати? В той час, коли тут 
присутній  старий  Васудева,  як  же  його  син  заслуговує  цих  почестей?  Чи  син  Васудеви  —  твій 
доброзичливець  і  прихильник?  Але  коли  є  присутнім  тут  Друпада,  яким  чином  Мадгава  заслуговує  
почестей? Чи ти вважаєш Крішну наставником, о туре з роду Куру? Але коли є присутнім Дрона, чому ж ти 
вшанував Варшнейю? Чи ти вважаєш Крішну жерцем, о нащадку Куру? Однак у той час, коли є присутнім  
тут мудрець Двайпаяна, яким же чином ушанований тобою Крішна? Не жрець, не наставник і не цар цей  
нищитель Мадгу. Від чого ж, як не з бажання зробити приємне, йому віддана шана, о кращий з роду Куру?  
Чи  цей нищитель  Мадгу заслуговує  ваших почестей?  Але  навіщо тоді  були  запрошені  сюди  царі?  Для  
образи, о нащадку Бгарати? Адже ми всі платимо данину цьому шляхетному синові Кунті не зі страху перед 
ним, не з користи й не з міркувань примирення.  А платимо ми йому данину просто тому що він бажає  
досягти положення великодержавного правителя, з міркувань справедливости. І це той, хто тепер ображає 
нас. Що ж інше, як не образа, може служити причиною того, що ти удостоїв серед зборів царів почесним  
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питвом Крішну, який не має знаків царської гідности? Слава сина Дхарми, як «справедливого», придбана  
ним без усякої підстави. Адже, хто міг би зробити таку гідну шану тому, хто відступився від закону? Це він, 
що народився в роду Врішни, убив ще раніше царя Джарасандху. Справедливість сьогодні відступилася від  
Юдхіштхіри,  і  виступило убозтво від піднесення почесного трунку Крішні.  Якщо жалюгідні  сини Кунті  
налякані й викликають до себе жаль, то, звичайно, і тобі потрібно знати, якої почесті заслуговує Мадгава. І  
навіщо ти, о Джанардано, погодився прийняти цю почесть, зовсім не заслуговуючи її, хоча вона й була тобі 
запропонована жалюгідними кауравами? Але ти багато думаєш про почесті, незаслужено зроблені тобі, як 
собака, що, знайшовши пролите пряжене масло, приймається вилизувати його у безлюдному місці. Адже це 
не царям виявляється зневага, а тебе самого каурави явно обманюють, о Джанардано! Як одруження для 
безсилого, або гарний образ для сліпого, так і ця царська почесть підходить для тебе, хто зовсім не цар, о  
вбивце Мадгу! Який цар Юдхіштхіра — це вже видно тепер, і який Бгішма — це також видно, і який ще цей 
син Васудеви — теж видно. І все це стало виглядати так, як є насправді.

Сказавши їм так, Шишупала встав із чудового сидіння і вийшов тоді зі зборів у супроводі царів.
Так вістить розділ тридцять четвертий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Тоді цар Юдхіштхіра побіг за Шишупалою і сказав йому м’яко та примирливо такі слова: «Те, що ти 

сказав,  о  охоронцю землі,  негідно тебе.  Це  велике  беззаконня,  о  царю,  і  непотрібна  жорстокість.  Адже 
справді, о царю, Бгішма, син Шантану не може не знати, що таке найвищий закон! Тому ти, натомість, не  
повинен гудити його. Подивися, ці численні царі набагато старші за тебе й усі  вони схвалюють почесть  
зроблену Крішні. Ти також, подібно їм, повинен схвалити її. Адже Бгішма по справжньому й добре знає 
Крішну, о володарю Чеди! Ти ж не знаєш його так, як знає каурава!».

Б г і ш м а  с к а з а в :
Не слід марнувати м’яких слів, і не заслуговує вмовляння той, хто не схвалює почестей для Крішни,  

щонайстаршого у всесвіті. Той кшатрій, кращий з ратників, що, перемігши в бою кшатрія і підкоривши його  
своїй силі, звільняє його, — стає його наставником. На цих зборах царів я не бачу жодного охоронця землі,  
який  не  був  переможений у  битві силою сина Сатваті  (мати  Шишупали). А цей Ачьюта  — найбільш 
шанований  не  тільки  серед  нас:  навіть  у  трьох  світах  заслуговує  шани  Джанардана.  Адже  Крішною 
переможені в битві численні тури-кшатрії,  і  весь всесвіт цілком представлений у Варшнейї. Тому навіть  
серед благочестивих і старіших ми повинні вшанувати Крішну, але не інших. І ти не повинен казати так, і  
нехай  розуміння  твоє  не  буде  таким.  Багато  вчених-старців,  о  царю,  обслуговувалися  мною.  Від  тих 
благочестивих старців, коли вони сходилися разом і розповідали, я чув  про численні й досить похвальні  
чесноти шляхетного Шаурі. Я чув також безліч разів, як розповідали люди про діяння мудрого Крішни, які 
були ним зроблені з самого народження. Не тільки з прихильности до нього, о царю Чеди, і аж ніяк не з  
переваги нашого з ним споріднення, чи внаслідок зробленого нам благодіяння, ми шануємо Джанардану,  
шанованого на землі благочестивими, які приносить сущим земне щастя. Ми робимо йому першу почесть, 
беручи до уваги його славу, героїзм і перемоги. Адже тут немає нікого, навіть самого юного, хто б не був 
нами прийнятий до уваги. Перевершуючи всіх видатних мужів своїми чеснотами, Харі визнається найбільш 
гідним  почестей.  Серед  двічінароджених  він  найбільш  обізнаний  в  науках,  серед  кшатріїв  він  усіх  
перевершує силою.

Є дві причини того, що шани заслуговує Говінда: знання Вед і веданг та невимірна сила. Справді, в кого  
серед  людей  у  світі,  крім  Кешави,  є  перевага  в  усьому?  Щедрість,  спритність,  обізнаність  у  науках,  
геройство,  скромність,  слава,  найвищий розум,  смиренність,  краса,  твердість,  достатки й успіх — все це 
незмінно супроводжує Ачьюту. Тому ви всі звольте визнати, що шаною був відзначений гідний, той, хто  
наділений усіма чеснотами, наставник, батько й учитель, який заслуговує вшанування та загальної поваги.  
Жрець,  учитель  і  бажаний  для  всіх  наречений,  снатака,  цар  і  друг  — всі  ці  достоїнства  зосереджені  в  
Хрішикеші. Тому Ачьюта і був визнаний гідним отримати високі почесті. Адже саме Крішна є початок і  
загибель усіх світів. Адже все що існує, належить лише Крішні. Він — невиявлена пракриті 3 і Творець, він 
вічний,  він  вище  розуміння  всіх  істот.  Тому Ачьюта  — найбільш  гідний  почестей.  Розум,  сприйняття,  
самосвідомість, п’ять складових частин світу: повітря, жар, вода, небо (ефір) і земля,4 і чотири види істот 5 — 
все це представлено в Крішні. Сонце й місяць, сузір’я і планети, головні та проміжні сторони світу — все це  
представлено в Крішні. А цей Шишупала — справжня дитина: він не знає, хто такий Крішна і тому завжди 
та  всюди  так  говорить про  нього.  Адже  розумна  людина,  що прагне  дотримуватися  найвищого  закону,  
дійсно може бачити що відбувається навколо у світлі цього закону. Але не може бачити так цей цар Чеди. 
Хто серед шляхетних царів, разом зі старими і молодими, вважає Крішну невартим шанування або не може 
його  поважати?  Однак  Шишупала  вважає  цю  почесть  незаслуженою.  І  якщо  вона  незаслужена,  то  він 
повинен зробити так, щоб справедливість взяла гору.

Так вістить розділ тридцять п’ятий в Сабхапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  3 6
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Сказавши так, велеславний Бгішма замовк. Тут Сахадева сказав у відповідь Шишупалі знаменні слова:  

«Хто з вас, о царі,  не виносить Кешаву,  убивцю Кешина, Крішну, невимірного могутністю і шанованого  
мною, на голову всіх тих, могутніх, я поставлю ось цю ногу. І коли я сказав так, нехай той дає мені належну 
відповідь. І нехай царі, які обдаровані розумом, схвалять те, що почесті гідний Крішна — наставник, батько і 
вчитель, що заслуговує вшанування і загальної поваги».

І коли була показана нога, ніхто серед царів, мудрих і доброчесних, гордовитих і могутніх, не сказав  
нічого. Тоді на голову Сахадеви посипалася злива квітів і голоси невидимих істот сказали: «добре, добре!». І  
Нарада, тлумач майбутнього та минулого, руйнівник усіх сумнівів і знавець усіх світів, накинув на Крішну 
шкуру антилопи. А вся юрба царів із Сунітхою (Шишупала) на чолі,  які  з’їхалися туди за запрошенням 
пандавів,  прийняла  гнівний  вигляд,  і  обличчя  всіх  сполотніли.  Царі,  спонукувані  образою  й 
самовпевненістю,  почали судити  завзято  про присвяту Юдхіштхіри і  вшановування  Васудеви.  І  коли їх 
утримували друзі,  вигляд їх здавалося нагадував рикаючих левів, яких відштовхують від здобичі. Крішна 
тоді зрозумів, що невичерпний океан царів з нескінченними потоками військ готувався до битви.

І  вшанувавши тих,  які  заслуговували  почестей,  особливо брахманів  і  кшатріїв,  Сахадева,  бог  серед 
людей, велів завершити церемонію. Коли Крішна був визнаний гідним почесті, Сунітха, нищитель ворогів, з 
очима червоними мов мідь, у гніві сказав володарям людей: «Я стою тут як ваш полководець. Ну що ви 
думаєте тепер? Вишикувавшись у бойовому порядку, встанемо на прю проти об’єднаних разом врішніїв і  
пандавів!».  Так збудивши всіх царів,  той бик з  роду Чеди радився був  із ними про те,  як перешкодити 
закінченню жертвопринесення.

Так говорить, розділ тридцять шостий в Сабхапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ПІДНОШЕННЯ ПОЧЕСНОГО ДАРУНКУ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ПІДНОШЕННЯ ПОЧЕСНОГО ДАРУНКУ
1 Часткове втілення божеств — неповне втілення божеств, які, відповідно до індійської міфології, тільки якоюсь  

частиною своєї істоти нібито втілюються на землі у вигляді царів, героїв тощо для викорінення зла. (вгору)
2 Віднайдете  світи,  тобто  потойбічні  світи,  де  згідно  міфології  індійців,  перебувають  боги,  а  також  ті  зі  

смертних, які у земному своєму житті нагромадили достатню кількість релігійних, або благочестивих заслуг. (вгору)
3 Пракриті — споконвічна природа, матерія. Згідно філософської системи санкхья (sāñkhya), що становить основу  

філософських ідей Магабгарати, вся світобудова пояснюється шляхом раціональної еволюції двох основних принципів,  
з яких вона складається: природи (prakŗti) і духу, або божественної субстанції (puruşa, або ātman). (вгору)

4 Згідно філософських положень Магабгарати, вважається, що світ складається з п’яти елементів, або складових  
частин (земля,  вода, жар, повітря та ефір).  Однак, згідно більш ранніх філософських подань індійців, визнавалося  
тільки  чотири  складові  частини,  або  елементи,  світу.  Це  говорить  про  більше  пізнє  редагування  пам’ятки  -  
Магабгарати. (вгору)

5 Чотири види істот — індійська традиційна наука розрізняє чотири види живих істот: 1) походять від поту,  
випарів, тепла й т.п. (svedaja), тобто хробаки, комахи тощо; 2) народжені з яєць (aņdaja), тобто птахи, плазуни і  
т.д.; 3) народжуються розриваючи землю (udbhijja), тобто трави, дерева; 4) народжені з утроби (jarāyuja), тобто  
люди, тварини. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ВБИВСТВО ШИШУПАЛИ

Р о з д і л  3 7
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Тоді, бачачи це збіговисько царів, що бушує від гніву, подібно океану в бурю, Юдхіштхіра сказав так  

Бгішмі, кращому з мудрих, старому дідові кауравів, начебто це говорив, звертаючись до Бріхаспаті, згубник 
ворогів Пурухута,  великий у своїй могутности: «Цей великий океан царів бушує від гніву. Скажи мені, о  
діду, що потрібно вчинити. І про те, як діяти, щоб не виникло перешкоди для жертвопринесення і щоб для  
підданих були гаразди всюди, — про все те скажи мені сьогодні, о діду!

Коли цар справедливости Юдхіштхіра, що знає закон, так промовив, то Бгішма, дід кауравів, вимовив 
такі слова: «Ти не бійся, о тигре з роду Куру!  Хіба може пес вбити лева? Ще колись мною була обрана 
сприятлива путь, відповідно до правильної політики. Як гавкають на сплячого лева всі собаки разом, так  
кричать і ці царі. Стоячи перед сплячим левом з роду Врішни, вони гавкають, о сину, як розлютовані пси у  
присутности лева. Адже поки не пробудиться Ачьюта, подібно сплячому леву, о кращий з царів, доти робить 
цих  царів  подібними  до  левів  лев  серед  людей,  тур  з  роду  Чеди  —  Шишупала,  що  володіє  коротким  
розумом, о сину, і бажає всіх їх відправити навіки в оселю Ями. Тепер Адхокшаджа хоче знову відібрати 
свою силу, що нині перебуває в Шишупалі,1 о нащадку Бгарати! Добро тобі, о кращий серед мудрих! Розум 
перекручений в цього царя Чеди, о Каунтейє, а також і в інших царів. Адже коли цей тигр серед мужів бажає 
принадити до себе кого-небудь з них, в того розум потьмарюється так само, як у володаря Чеди. Мадгава є  
початок і загибель усіх чотирьох видів живих істот у трьох світах, о Юдхіштхіро!».
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Почувши такі слова його, цар, володар Чеди, сказав Бгішмі слова, сповнені глибокого змісту, о нащадку 
Бгарати!

Так вістить розділ тридцять сьомий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 8
Ш и ш у п а л а  с к а з а в :
Старий, що ганьбить свій рід, як ти не соромишся навіть самого себе, залякуючи всіх царів багатьма  

страхами! Тобі, що перебуває  на третьому щаблі життя,2 властиво говорити подібні речі, такі віддалені від 
закону, бо ти — найперший серед усіх кауравів. Як човен, прив’язаний до човна, або сліпий, наступний за  
сліпим, так саме виглядають каурави, о Бгішмо, яких ти очолюєш. Наш дух ще більше пригноблений тобою, 
коли ти вихваляєш особливо його діяння, з яких першим було вбивство Путани.3 Як же, о Бгішмо, у тебе, 
зарозумілого дурня, коли ти бажаєш прославляти Кешаву, язик не розлетиться на сто частин? Переважаючи 
усіх у знаннях, ти, о Бгішмо, бажаєш вихваляти цього пастуха,  стосовно якого навіть людина з дитячим 
розумом має вживати лайку. Що дивного в тім, що у дитинстві ним були вбиті птах, а також кінь і бик, обоє 4 

недосвідчені в битві? Якщо ним був  перекинутий візок 5 — шматок байдужого дерева, то що тут зроблено 
чудесного, о Бгішмо? Якщо ним протягом тижня підтримувалася гора Говардхана 6 величиною з мурашник, 
то це, о Бгішмо, мені не здається дивним. «Коли він розважався на вершині гори, ним була з’їдена величезна  
кількість їжі», — почувши це від тебе, о Бгішмо, усі дуже здивувалися. Те, що ним був убитий Канса, більш 
сильний, чию їжу він з’їв, о знавцю закону, то не є велике диво. Ти, о Бгішмо, напевно ніколи не чув від  
благочестивих  людей  під  час  їхньої  бесіди,  о  недосвідчений  у  законах,  ті  слова,  які  я  скажу  тобі,  о 
найпідліший з роду Куру! «Не слід застосовувати зброї проти жінок, корів і брахманів, а також проти того, 
чию їжу їси і хто може прийти заради притулку», — так завжди наставляють благочестиві, доброчесні люди,  
що дотримуються закону. А для тебе, о Бгішмо, все це, відоме всьому світові, виявилося невідомим!

Вихваляючи Кешаву, ти, о найкращий з роду Куру, зображуєш його як великого, переважаючого усіх у 
знанні й віці,  начебто я нічого не відаю. Яким же робом, о Бгішмо, будучи  вбивцею корів і  жінок,  він 
заслуговує вихваляння? «Він — найперший серед мудрих», «Він — володар світу», — якщо такі твої власні 
слова, то і Джанардана гадає, що все це саме так. Але насправді все це безумовно облудно. Вірш не діє на  
співака,  навіть якщо він розспівує  його багаторазово.  Живі істоти додержуються своєї  природи, подібно 
птахові  бхулінга.7 Звичайно, у тому,  що вдача твоя вельми ница,  немає сумніву.  Очевидно, що й у цих 
пандавів, для яких найбільш шанованим наставником є Крішна, а проводирем — ти, така ж ница вдача. Хоча 
ти й патякаєш про закон, але насправді ти не знаєш закону і відступив від шляху доброчесних.  Адже хто, 
будучи кращим серед обізнаних і знаючи себе як законника, може діяти так, о Бгішмо, як було зроблено  
тобою, який дотримується закону? Адже, як же тобою, о знавцю закону, що пишається своєю мудрістю, була  
викрадена дівчина, на ім’я Амба, яка кохала іншого? Добро тобі! Адже дівчину, викрадену тобою, о Бгішмо, 
не побажав через це взяти за дружину твій брат, цар Вічитравірья, який ішов звичаєм доброчесних. І на очах  
у тебе, який пишається своєю мудрістю, від обох його дружин було породжене потомство іншим, відповідно 
до звичаю дотримуваному у людей благочестивих. Адже немає в тебе чесноти, о Бгішмо! І даремна твоя 
обітниця  безшлюбности,  якої  ти  дотримуєшся  або внаслідок  омани,  або  від  чоловічого  безсилля,  — це 
безсумнівно. І я не бачу ніде твого успіху, о знавцю закону, тому що тобою не обслуговувалися старці, які  
казали  про  закон  так:  «Шанування,  дарунки,  вивчення,  а  також  жертвопринесення,  супроводжувані 
численними дарунками, — все це не заслуговує і шістнадцятої частки заслуг від володіння потомством». Все 
те, о Бгішмо, що буває досягнуте за допомогою багатьох постів і обітниць, усе для бездітного, безсумнівно,  
стає даремним. Ти бездітний і старий, через те що додержуєшся помилкових законів, і, подібно лебедеві, ти  
теж тепер одержиш загибель від своїх родичів. Адже інші люди, знавці наук, колись розповідали так. Про те 
я повідаю тобі докладно, о Бгішмо, якщо ти слухаєш.

За давніх часів, розповідають, жив на березі моря якийсь старий лебідь. Міркуючи на словах про закон, 
а насправді діючи інакше, він наставляв птахів: «дійте за законом, але не беззаконно». Такі його слова птахи,  
що міркували справедливо, говорять, о Бгішмо, чули постійно. І ми так чули, о Бгішмо, що інші птахи, які  
жили на водах морських, приносили йому їжу заради його чесноти. Й усі птахи, о Бгішмо, кладучи поблизу 
нього  яйця,  радувалися,  розгулюючи  по  водах  морських.  І  той  гріховний  лебідь  поїдав  яйця  всіх 
безтурботних тих птахів, будучи поглинений цим своїм заняттям. І коли яйця ті сталі убувати в числі, то 
інший птах, що відрізнявся великим розумом, запідозрив його і одного разу побачив за цим заняттям. Тоді  
той птах, побачивши гріховний вчинок лебедя, засмучений великим горем, розповів про це всім тим птахам.  
І тоді ті птахи, побачивши навіч його поводження, разом наблизилися до того лебедя і убили його, що йшов  
шляхом омани, о нащадку Куру! І тебе також, о Бгішмо, чиє поводження однакове з поводженням лебедя,  
уб’ють у гніві ці володарі землі, як убили, розгнівавшись, пернаті того птаха. І той вірш, що тут розспівують 
люди, знавці переказів, о Бгішмо, я повністю наведу тобі, о нащадку Бгарати! «О крил володарю, що замість 
колісниці, хоча душа твоя підвладна почуттям, неправду вихваляєш ти, бо цей гріховний вчинок твій — яєць 
з’їдання, суперечить слову!».

Так вістить розділ тридцять восьмий в Сабхапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  3 9
Ш и ш у п а л а  м о в и в :
Той могутній цар Джарасандха, що не побажав битися з ним у сутичці,  говорячи: «він раб»,  — був  

високо шанований мною. Хто вважатиме справедливим те, що було зроблено Кешавою, а також Бгімасеною 
і Арджуною відносно вбивства Джарасандхи? Завдяки тому що Крішна проникнув у місто не через звичайні 
ворота  і  в  одязі  тлумача  Вед,  він побачив могутність  мудрого  Джарасандхи,  що,  будучи  доброчесним і 
визнаючи себе близьким до брахманства, не намірився запропонувати спочатку воду для омивання ніг цьому 
зловмисникові.  Коли  ж  Джарасандха  сказав  Крішні,  Бгімі  й  Дхананджайї  «їжте»,  то  з  боку  Крішни,  о  
Кауравьє, була відмова. Якщо він — творець світу, яким ти, о дурню, його вважаєш, то чому він не вважає  
себе  в  такому  випадку  брахманом?  Але  для  мене  дивно  те,  що  ці  пандави,  стягнуті  тобою  зі  шляху 
доброчесних людей, вважають, що це добре! Однак це не дивно для тих, серед яких ти, о нащадку Бгарати, з  
моральністю жінки і старий, є наставником в усьому.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Почувши його мову, надмірно грубу за змістом і повну різких слів, величний Бгімасена, найперший із  

сильних, страшно розгнівався. Його очі, подібні до лотосу, великі, довгасті від природи і червоні, зробилися 
від гніву ще більш червоними по краях, подібно міді. І всі царі, які зібралися там побачили, як він насупив 
брови, що утворили на його чолі три складки, подібно Ґанзі,  що тече трьома потоками на горі із трьома 
вершинами. Вони побачили його лице, коли він від гніву скреготав зубами, немов це було лице бога смерти, 
що наміряється спалити всіх істот наприкінці юґи. Й коли він, повний твердої рішучости, стрімко піднявся, 
щоб кинутися на Шишупалу, міцнорукий Бгішма сам удержав його, як Ішвара (Шива) — Магасену.8 І між 
тим як Бгіма, о нащадку Бгарати, був утриманий дідом Бгішмою, гнів його під впливом різних слів був  
заспокоєний.  І  не  ослухався  згубник  ворогів  слова  Бгішми,  як  не  переступає  великий  океан,  що 
розбушувався,  своїх  берегів,  коли  зникають  хмари.  Шишупала  ж,  покладаючись  на  свою могутність,  о 
володарю людей,  не  здригнувся,  коли  розгнівався  Бгімасена.  І  хоча  приборкувач  ворогів  Бгіма  стрімко 
підхоплювався зі свого сидіння знову й знову, він не звертав на нього ніякої уваги, як лев — на незначну 
тварину,  яка  підстрибує  з  люті.  І  сказав  глузливо  могутній  цар  Чеди  таке  слово,  бачачи  надмірно 
розгніваного  Бгімасену,  страшного  своєю  силою:  «Пусти  його,  о  Бгішмо!  Нехай  царі  побачать  його 
спаленим вогнем моєї сили, як комаху — полум’ям». Почувши слово володаря Чеди, Бгішма, кращий з роду 
Куру і найкращий з мудрих, сказав Бгімасені такі слова.

Так вістить розділ тридцять дев’ятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 0
Б г і ш м а  с к а з а в :
Цей Шишупала народився в роду царів Чеди із трьома очима і чотирма руками. І як тільки народився, 

він закричав і заволав подібно ослові. Внаслідок цього батьки його разом з родичами перелякалися і, бачачи  
в тому дурну ознаку, вирішили покинути його. Тоді цареві, чиє серце було обтяжено турботами, разом із  
жоною,  оточеному  радниками  і  домашнім  жерцем,  віщав  безтілесний  голос:  «Цей  твій  син,  о  царю, 
народився щасливим і могутнім у силі. Тому не треба його боятися. Виховай дитя без усяких побоювань.  
Адже його смертю будеш зовсім не ти, і час його ще не наступив. Але смерть уб’є його зброєю, і вона вже  
з’явилася, о володарю людей!». Почувши вимовлене слово, матір, що вболіває від любови до свого сина,  
сказала  тоді  невидимій істоті  такі  слова:  «Того,  ким вимовлене  це  слово із  приводу мого сина,  я  буду 
шанувати із шанобливо складеними долонями. Нехай він знову мовить слово. Я бажаю почути,  хто буде 
смертю для мого сина?». Тоді невидима істота знову вимовила такі слова: «Той, ким буде взята до себе на  
коліна ця дитина,  і  при цьому впадуть  на  землю обидві  зайві  його руки  подібно п’ятиголовим зміям,  і  
побачивши кого зникне це третє око на чолі дитини, — той і буде його смертю!».

Почувши про триоку і чотирируку дитину, а також про те, що було сказано невидимою істотою, всі царі  
на землі приїхали туди, бажаючи подивитися на нього. І вшанувавши, як належало, їх, які прибули туди,  
володар землі почав саджати сина на коліна кожного з царів. Так дитина була посаджена на коліна багатьох 
тисяч царів, кожному окремо, але не виявились ті ознаки про які було провіщено. І ось, у столицю царства 
Чеди прибули двоє ядавів — Санкаршана й Джанардана, щоб побачити сестру їхнього батька, царицю з роду  
Яду. Привітавши належним чином усіх по старшинству, а також царів і запитавши про здоров’я і гаразди 
кожного, Рама і Кешава зайняли свої місця. І коли обидва героя були прийняті з пошаною, цариця з великою 
радістю сама посадила свого сина Дамодарі на коліна. І тільки-но він був посаджений йому на коліна, обидві  
зайві  його  руки  впали  й  око  на  чолі  зникло.  Побачивши це,  цариця  стривожилася,  злякалася  й  почала 
просити Крішну про милість: «Дай мені, о Крішно, змученій страхом, дарунок, о міцнорукий! Адже ти — 
розрада стражденних і дарувальник безпеки настрашеним». І Джанардана сказав у відповідь сестрі свого  
батька: «Не бійся. Який дарунок я повинен дати тобі або, що я повинен зробити для тебе, о сестро батька  
мого! Можливе це або ні, я виконаю твоє прохання!». І коли так була сказано, цариця мовила у відповідь 
Крішні, нащадкові Яду: «Ти повинен будеш прощати образи Шишупалі, о міцнорукий!».
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К р і ш н а  в і д п о в і в :
Мною буде прощена сотня його образ, о сестро батька! Не впадай духом своїм у сум щодо приводів для  

вбивства твого сина!
Б г і ш м а  м о в и в :
Такий цей дурний цар Шишупала з недалеким розумом! Пишаючись даром пастуха, він і викликає тебе,  

о герою!
Так вістить розділ сороковий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 1
Б г і ш м а  с к а з а в :
Це прагнення,  завдяки якому володар Чеди викликає  Ачьюту,  зовсім не виходить від нього самого. 

Безсумнівно, це рішення самого Крішни, володаря світу. Адже, який цар на землі, о Бгімасено, сміє мене 
ображати, як робить сьогодні цей наймерзенніший зі свого роду, котрий сам уже у владі долі! Адже він, о 
міцнорукий, безсумнівно є частка сили Харі. І  її  хоче взяти назад велеславний Харі,  внаслідок чого цей 
злочинний цар Чеди надмірно ричить, немов тигр, о тигре з роду Куру, анітрішечки не піклуючись про усіх  
нас.

В а й ш а м п а я н а  в и р і к :
І не стерпів тоді володар Чеди слів Бгішми. І розгніваний, він знову сказав у відповідь Бгішмі.
Ш и ш у п а л а  с к а з а в :
Нехай  у  наших  ворогів,  о  Бгішмо,  буде  могутність  Кешави,  якого  ти,  подібно  співакові  гімнів, 

вихваляєш, постійно встаючи зі свого місця. Душа, о Бгішмо, завжди буде радуватися вихвалянню інших,  
якщо  ти  будеш  прославляти  царів,  відкинувши  цього  Джанардану.  Прославляй  краще  Дараду,  цього 
володаря Бахліки, найкращого з царів, яким, як тільки він народився, була розділена ця земля. Прославляй, о 
Бгішмо,  правителя  країн  Ванги  й  Анги  —  цього  Карну,  силою  рівного  Тисячоокому,  який  натягає 
величезний лук.  Прославляй ретельно,  о  Бгішмо,  Дрону і  Драуні  — батька  й  сина,  двох  великих  воїв-
колісничних, завжди гідних вихваляння, найперших серед двічінароджених, обох героїв, з яких кожний, о  
Бгішмо, якщо розгнівається, може знищити без залишку цю землю з усім на ній рухомим і нерухомим, — 
така моя думка. Адже я не бачу царя, рівного на прі Дроні або Ашваттхаману. А ти, о Бгішмо, не хочеш  
вихваляти їх. Чому ти не прославляєш Шалью, а також інших царів, якщо твій розум, о Бгішмо, завжди 
прагне до вихваляння? Що я можу зробити, щоб дати тобі добру пораду, якщо тобою, о царю, либонь нічого 
не було почуто з того, що колись розповідали старці, які роз’ясняли зміст законів! Осудження й вихваляння 
себе, осудження й прославляння інших — ці чотири види звичаїв не підтримуються серед шляхетних. Те, що 
ти в омані постійно прославляєш із відданістю Кешаву, котрий не вартий вихваляння, ніхто в тобі, о Бгішмо, 
не схвалює.

Яким чином одним лише твоїм бажанням, ти поміщаєш увесь світ в цьому зловісному пастухові й слузі  
Бходжи  (Канса)?  А  чи  ця  твоя  відданість  не  відповідає  твоїй  природі,  о  нащадку  Бгарати,  як  у  птаха 
бхулінга, про якого мною було вже розказано раніше? Є птаха, за назвою бхулінга, живе по іншу сторону 
Гімалаїв. І завжди, о Бгішмо, чуються її слова, безглузді за змістом: «Не треба квапитися», — нібито вона  
постійно щебече,  але  сама  не  розуміє,  що діє  занадто квапливо.  Адже вона,  о  Бгішмо,  мало міркуючи,  
викльовує з пащі лева, коли він їсть, шматочки м’яса, які застрягли між його зубів. Адже вона, о Бгішмо, 
безсумнівно живе за бажанням самого лева. Подібно їй, ти також, о знавцю беззаконня, завжди кажеш свої 
слова. Ти, о Бгішмо, безсумнівно живеш за бажанням володарів землі. Тому що немає іншого, рівного тобі,  
чиї злодіяння були б настільки ненависні людям.

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Вислухавши грубу мову владики Чеди, Бгішма, о царю, сказав тоді такі слова, тим часом як цар Чеди 

слухав: «Так, я справді живу за бажанням цих царів! Але я не ціную цих царів навіть так, як цінують просту  
солому».  І коли так було сказано Бгішмою, царі розгнівалися. Деякі з них застигли від здивування, інші  
почали паплюжити Бгішму. Інші ж могутні лучники, почувши таке слово Бгішми, говорили: «Цей негідний 
Бгішма зарозумілий, хоча й старий. Він не заслуговує  прощення. Добре якби цей злочинний Бгішма був  
убитий подібно тварині царями. Або, зібравшись разом, всім розгніваним варто спалити його на вогні від  
соломи».

Чуючи такі їхні слова, дід роду Куру,  мудрий Бгішма, сказав тоді царям: «Я не бачу кінця тому що 
кожний говорить і відповідає. Слухайте, о володарі землі, про все те, що я вам скажу. Чи буде зроблене моє  
вбивство подібно тварині або спалення на вогні від соломи, а мною поставлена вже нога на ваші голови. Ось  
стоїть Говінда, шанований нами, нетлінний. Хто з вас подумки квапиться до смерти, той нехай сьогодні  
викличе на бій Мадгаву-Крішну,  власника лука й палиці. І коли буде повалений, нехай він увійде в тіло  
цього бога, щоб злитися з ним».

Так вістить розділ сорок перший в Сабхапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  4 2
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Тоді  могутній  цар  Чеди,  як  тільки  почув  це  від  Бгішми,  бажаючи поборотися  з  Васудевою,  сказав 

останньому: «Я викликаю тебе, виходь на бій зі мною, о Джанардано, поки я не вб’ю тебе сьогодні разом з 
усіма пандавами. Бо разом з тобою, о Крішно, мною повинні бути вбиті неодмінно і пандави, які, обійшовши 
увагою царів,  ушанували тебе,  хоча ти й не цар.  Ті,  які  з  хлоп’яцтва шанують тебе — раба,  а не царя,  
зловмисного і не вартого почестей, о Крішно, повинні бути вбиті, — така моя думка». Сказавши так, той  
тигр серед царів стояв там, кричачи й шаленіючи.

І коли так було сказано, Крішна м’яким голосом звернувся до всіх царів і в їхній присутности — до  
пандавів з такими словами: «Цей син Сатваті, о царі, наш запеклий ворог. Хоча ми — нащадки роду Сатвата 
ніколи не заподіювали йому образи, він, підлий, у душі завжди був недоброзичливий до нас. Довідавшись,  
що ми відправилися в місто Прагджьйотишу, цей лиходій спалив Двараку, хоча він і є сином сестри мого 
батька,  о володарі  людей! Убивши багатьох з наближених царя Бходжи, коли вони розважалися на горі  
Райватаці,  він,  зв’язавши їх  усіх,  колись повів у своє  місто.  Під  час  жертвопринесення  Ашвамедха  цей 
зловмисник  з  метою  чинити  перешкоди  жертвопринесенню  мого  батька,  викрав  відпущеного  на  волю 
жертовного коня, оточеного стражами. В той час як відбувалася роздача дарунків, він, в осліпленні, викрав  
дружину славетного Бабхру, хоча вона й не бажала цього, коли вона йшла звідси до саувірів. Цей лиходій,  
що  чинить  зло  своєму вуєві,  переодягнувшись царем  Каруша,  викрав  шляхом обману нещасну Бхадру, 
царівну Вішали,9 наречену царя Каруша. Заради сестри мого батька я прощаю це велике зло. Але, на щастя,  
сьогодні  це  відбувається  в  присутности  всіх  царів.  Адже  ви  сьогодні  бачите  його  надмірну  ворожість 
стосовно мене. Уявіть собі ті вчинки, які були вчинені не в мене на очах. Але цієї образи сьогодні, я не  
зможу простити йому, який заслуговує вбивства перед усіма зборами царів. Цей дурень, що жадає швидкої  
смерти, колись домагався Рукміні.10 Але не знайшов її безумець, як не вартий шудра слухання Вед!». 

Тоді всі  царі,  ті,  зібрані  там, почувши таку мову Васудеви,  почали гудити царя Чеди. А доблесний  
Шишупала,  почувши його слова,  засміявся голосним сміхом і  глумливо сказав:  «Як же ти не почуваєш 
сорому, о Крішно, розповідаючи на зборах, і особливо перед царями про Рукміні, що колись була моєю? 
Адже, який поважаючий себе чоловік, крім тебе, почав би розповідати перед людьми благочестивими про  
дружину, в якої колись був інший, о вбивце Мадгу! Або прости мене, якщо в тебе є бажання, або не прощай,  
о Крішно! Гнівний ти або милостивий, що мені до тебе?»

Коли  він  так  говорив,  великий  убивця  Мадгу,  нищитель  ворогів,  розгнівавшись,  зніс  йому  голову 
диском. І міцнорукий, він упав ніби стрімчак ударений блискавкою. І тоді царі побачили яскравий блиск, що  
виходив з тіла володаря Чеди, о великий царю, подібно сонцю, яке підіймається з-за небокраю. Потім те 
сяйво уславило Крішну, з очима, подібними пелюсткам лотосу, і шанованого в трьох світах, і увійшло в його 
тіло,  о  володарю людей!  Побачивши,  що  сяйво  увійшло  в  міцнорукого,  найкращого  з  людей,  всі  царі  
сприйняли це за диво. І коли Крішною був убитий володар Чеди, небо, хоча і безхмарне, пролило дощ, упали 
сяйні удари блискавок і затремтіла земля. Тоді деякі царі не промовили нічого протягом деякого часу, але 
тільки дивилися на Джанардану.  Інші  в  нетерпінні  терли руками  свій  вказівний палець,  треті,  від  гніву 
приведені в замішання, кусали свої губи. Інші ж царі, потай, прославляли героя з роду Врішни, другі були  
роздратовані,  а  деякі  були  байдужі.  Великі  мудреці  зраділи  й  уславили  Кешаву,  а  також  великі  духом  
брахмани й могутні царі.

Тоді  син  Панду  (Юдхіштхіра)  повелів  своїм  братам:  «Зробіть  негайно,  з  належними  почестями, 
похоронні обряди для царя-героя, сина Дамагхоши». Й ті виконали веління свого брата. Потім Партха разом 
з усіма царями помазав сина царя Шишупали на царство чедіїв володарем.

І тоді жертвопринесення царя кауравів, великого могутністю, о царю, блищало всілякою розкішшю і 
дарувало радість. Щасливо почате, повне численного багатства і зерна, достатнє вареним рисом та іншими 
стравами,  під  охороною  Кешави,  воно  було  врятоване  від  перешкод.  І  Юдхіштхіра  завершив  велике 
жертвопринесення  Раджасуя.  І  аж  до  самого  закінчення  жертвопринесення  охороняв  його  міцнорукий  
Джанардана,  великий  Шаурі,  власник  лука  Шарнга,  диска  й  палиці.  Потім,  коли  цар  справедливости 
Юдхіштхіра зробив омивання після закінчення жертвопринесення,  до нього підійшли всі  царі-кшатрії  та  
сказали: «Завдяки долі ти процвітаєш, о знавцю закону! Ти досяг великодержавної влади, о володарю! О 
нащадку  роду  Аджамідха,  тобою звеличена  слава  аджамидхів.11 Тепер  ми  повинні  відправитися  у  свої 
царства. Зволь дати нам свій дозвіл на це».

Почувши слова царів,  цар справедливости Юдхіштхіра,  вшанувавши всіх по заслугах,  повелів своїм  
братам:  «Ці  всі  царі  з’їхалися  до  нас  за  своїм  бажання.  Ці  приборкувачі  ворогів  збираються  тепер 
відправитися у свої царства, попрощавшись зі мною. Йдіть за найкращими царями до меж наших володінь.  
Хай буде вам благо!». Прийнявши веління свого брата, благочестиві пандави супроводили найкращих царів 
одного  за  іншим  відповідно  до  їхніх  заслуг.  Вірату  негайно  проводив  доблесний  Дхріштадьюмна,  
великодушного Яджнясену — Дхананджайя, великий воїн-колісничний, Бгішму й Дхрітараштру — могутній 
Бгімасена, героя Дрону разом із сином — Сахадева, великий воїн-колісничний. Накула, о царю, проводив 
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Субалу разом із  сином,  сини ж Драупаді  разом із  синами Субхадри  — царів  гірських  місцин,  а  інших 
кшатріїв проводили тури серед кшатріїв. Так, прийняті з пошаною, пішли також і всі брахмани.

Коли виїхали всі  володарі  царів,  о туре  з роду Бгарати,  доблесний Васудева сказав Юдхіштхірі:  «Я 
прощаюся з тобою і відправляюся у Двараку, о нащадку Куру! Завдяки щасливій долі ти завершив краще з  
жертвопринесень — Раджасую». І коли так було сказано, цар справедливости промовив тому нищителеві  
Мадгу: «По твоїй милості, о Говіндо, я завершив жертвопринесення. По твоїй же милості всі царі-кшатрії 
стали підвладні мені й з’явилися до мене, несучи із собою багату данину. Ніколи, о герою, ми не будемо тут 
радуватися без тебе. А чи тобі обов’язково їхати в місто Двараваті?». Почувши це, той Харі, справедливий 
душею і великий своєю славою, прийшовши у супроводі Юдхіштхіри до Прітхи, сказав їй радісно: «Твої 
сини досягли сьогодні великодержавної влади, о сестро батька мого! Вони успішні в своїх прагненнях і  
володіють  великим  багатством.  Поділяй  же  ти  цю радість.  Із  твого  дозволу  я  повинен  відправитися  у 
Двараку». Кешава вшанував також Субхадру й Драупаді.

Вийшовши  із  внутрішніх  світлиць  у  супроводі  Юдхіштхіри,  він  зробив  омивання  й,  прочитавши 
пошепки молитви,  вимовив благословення брахманам.  Потім,  о  великий царю,  наблизився Дарука  (його 
візник) з колісницею, подібною прекрасній хмарі, добре оздобленою. Побачивши що під’їхала колісниця, 
прикрашена чудовим прапором із зображенням Таркшьї,  він,  великий духом і  лотосоокий, обійшовши її 
зліва направо, зійшов на неї і відправився в місто Двараваті. Цар справедливости Юдхіштхіра, щасливий,  
разом  із  братами  супроводжував  пішки  могутнього  Васудеву.  Тоді  на  хвильку  притримавши  кращу  з 
колісниць, лотосоокий Харі сказав синові Кунті, Юдхіштхірі: «Пильний і стійкий, ти постійно оберігай своїх 
підданих, о володарю народів! Як істоти живуть за рахунок хмари, як птахи — за рахунок великого дерева,  
як безсмертні — залежать від Тисячоокого, так і родичі твої нехай живуть, залежачи від тебе». Висловивши 
так взаємну приязнь і випросивши дозволу друг у друга, Крішна й пандава відправилися по своїх домах.  
Коли Крішна, найперший з роду Сатвата, виїхав у Двараваті, о царю, один цар Дурьйодхана і Шакуні, син  
Субали, тільки ті двоє биків серед мужів залишалися в небесному палаці зборів.

Так вістить розділ сорок другий в Сабхапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО ШИШУПАЛИ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО ШИШУПАЛИ
1 Свою силу,  що нині  перебуває  в Шишупалі  — тобто силу Вішну-Крішни,  яка колись була  дана Шишупалі  при  

попередніх його переродженнях. (вгору)
2 На третьому щаблі життя — тут мається на увазі період аскетичного життя пустельника, що вийшов у ліс  

(vānaprastha). Згідно ортодоксальних положень індуїзму, кожний брахман повинен проходити чотири щаблі життя  
(caturāçrama),  а  саме:  1)  період  учнівства  з  дотриманням  обітниці  помірності  (brahmacarya),  2)  життя  
домогосподаря, батька сімейства (gārhasthya),  3) життя пустельника, що вийшов у ліс (vānaprastha) і 4) життя  
мандрівного  пустельника  (sañnyāsa).  Перші  три  щаблі  дозволені  також  для  кшатріїв  і  вайшьїв.  Законом  для  
пустельника, що вийшов у ліс (згідно Артхашастрі  Каутільї)  є  статева помірність,  ложе на землі,  носіння коси,  
вдягання в шкуру антилопи, підтримка жертовного вогню, омивання, шанування божеств, предків, гостей і лісова  
їжа. Позаяк Бгішма дотримувався даної ним обітниці безшлюбності,  цар Шишупала згадуванням про те що той  
перебуває на третьому щаблі життя, прагне вразити Бгішму, натякаючи цим, що він євнух, імпотент. (вгору)

3 Путана — ім’я ракшасі (жінка-біс), що намагалася убити Крішну, ще коли він був дитиною, але сама була ним  
убита. (вгору)

4 Птах, кінь і бик — під птахом мається на увазі ракшасі Путана, сестра демона Бали, яка прийнявши подобу  
прекрасної жінки, намагалася отруїти своїм молоком малого Крішну, але загинула від нього ж, бо разом з молоком він  
висмоктав у неї  життя. Під конем мається на увазі  демон-дайтья Кешин, що, прийнявши подобу коня, напав на  
Крішну, але був убитий ударом руки по морді та розірваний на шмаття. Під биком мається на увазі демон-дайтья  
Арішта, син демона Бали, котрий у вигляді дикого бика напав на Крішну, але був убитий ним. (вгору)

5 Коли Крішна був ще дитиною, він одного разу безтурботно спав у колисці під великим возом, а якийсь ракшас, на  
ім’я  Шакатасура,  побачивши  його,  вирішив  убити,  мстячи  за  ракшасі  Путану,  і  сів  на  віз.  Коли  віз  заскрипів  і  
похитнувся, Крішна з голосним криком наніс ракшасу такий удар, що він випустив дух, а віз зламався і розсипався.  
(вгору)

6 Говардхана — назва знаменитої гори, що знаходиться в 29 км від Вріндавана (Бріндабана),  у районі Матхури.  
Крішна підняв її і тримав на кінчику мізинця замість парасольки, щоб захистити пастухів від зливи посланої Індрою  
для випробування божественної природи Крішни. (вгору)

7 Птах бхулінга — згідно Девабодхи,  рід птаха,  що живе або ховається в норах. Коментатор Рой же додає у  
дужках: «птаха, яка вибирає шматочки м’яса між зубами лева, хоча й повчає інших проти необачності». (вгору)

8 Магасена  — букв.  «очільник  могутнього  війська»,  епітет  бога  війни  Сканди-Карттікейї,  іменованого  також  
Кумарою, тобто «сином Шиви і  Парваті».  В індійській міфології  Магасена, або Сканда, вважається проводирем  
військ богів. (вгору)

9 Вішала — тут, далебі, інша назва давнього міста Удджайїні (нині Удджайн), що був столицею області Малава  
(суч. Мальва). (вгору)

10 Рукміні — дружина Крішни, яка спочатку була нареченою Шишупали, двоюрідного брата Крішни, але потім була  
викрадена останнім, через що Шишупала став його непримиренним ворогом. (вгору)
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11 Аджамидха  —  цар  з  роду  Бгарати,  древній  предок  Юдхіштхіри.  «Нащадок  (роду)  Аджамидха»  і  просто  
«Аджамидха» — прізвисько Юдхіштхіри; Аджамидхи — назва народу, що населяв країну Аджамидха, нині Аджмир.  
(вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ГРУ В КОСТІ

Р о з д і л  4 3
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Живучи  в  тім  палаці  зборів,  о  туре  з  роду  Бгарати,  Дурьйодхана  разом  із  Шакуні  не  поспішаючи 

оглянули весь палац. В ньому нащадок Куру побачив чудові візерунки, які ніколи він не бачив у місті, що  
носить  ім’я  слона.  Одного  разу  той  цар,  син  Дхрітараштри,  підійшов  до  кришталевої  поверхні  підлоги 
посередині палацу,  і, прийнявши її за воду,  він, знічений розумом, зняв із себе весь одяг. Із засмученою 
душею і  охоплений ненавистю,  він бродив палацом.  Потім,  прийнявши помилково ставок із  кристально  
чистою водою, прикрашений кристалоподібними лотосами, за тверду поверхню, він провалився у воду в  
одязі. Побачивши його, впалого у воду, слуги голосно засміялися й за наказом царя Юдхіштхіри піднесли 
йому інше, витончене вбрання. Бачачи його в такому положенні, могутній Бгімасена і Арджуна та обидва 
близнюки  —  всі  вони  розсміялися  тоді.  Ніколи  не  терплячи образ,  він  не  міг  стерпіти  їхній  сміх,  і, 
приховуючи  почуття  сорому,  він  не  міг  навіть  глянути  на них.  І  знову скинувши із  себе одяг,  начебто  
збираючись переправитися через воду, він поліз на суху поверхню підлоги, зроблену з кришталю. І тоді всі  
люди знову засміялися.  Потім,  підійшовши до однієї  з  дверей,  зробленої  з  кришталю,  що здалася йому 
відкритою, він ударився об неї чолом, а інші відкриті двері він прийняв за закриті та позадкував від тих 
дверей.  Так,  припустившись  різного  роду  помилок  і  побачивши  надзвичайну  пишноту  при  великому 
жертвопринесенні Раджасуя, цар Дурьйодхана, з дозволу пандавів відправився із засмученою душею в місто, 
назване ім’ям слона.

І  коли  цар  Дурьйодхана  повернувся  до  себе  додому,  змучений  видовищем  багатства  пандавів  і 
виснажений думками про все бачене, в нього зародилася огидна думка. Побачивши щасливих партхів і царів, 
підвладних їм,  і  всіх людей аж до самих юних, прихильних до них,  о  нащадку Куру,  а  також найвищу 
могутність шляхетних пандавів, Дурьйодхана,  син Дхрітараштри, зробився блідий. І їдучи зі  смутком на 
душі,  міркуючи  тільки  про  палац  зборів  і  про  незрівнянний  добробут  мудрого  царя  справедливости, 
неуважний Дурьйодхана, син Дхрітараштри, нічого не відповідав синові Субали, хоча той звертався до нього 
знову і знову. Й бачачи, що він сильно засмучений, Шакуні сказав йому: «О Дурьйодхано, в чому причина, 
що ти їдеш додому, важко зітхаючи?».

Д у р ь й о д х а н а  в і д п о в і в :
Бачачи всю землю, що підпала під владу Юдхіштхіри, після того як вона була скорена силоміць зброєю 

шляхетного Шветашви (Арджуна), і  побачивши, як було проведено жертвопринесення Партхи, о дядьку,  
немов це було зроблено серед богів жертвопринесення Шакри, о повний величі, я перейнявся заздрощами і  
палаю ними вдень і вночі, як невеликий ставок у посушливий час, при настанні місяців Шучи й Шукра.  
Побачивши Шишупалу, поваленого ватажком роду Сатвата, не виявилося жодної людини, що була б на його 
стороні. Бо царі, яких спалює вогонь, що виходить від пандавів, простили їм образу, а хто ще може простити 
її?  І  великий,  такий незбагненний для нас подвиг,  зроблений Васудевою,  мав успіх  завдяки могутности  
шляхетних пандавів.  Адже царі,  приносячи із собою різні коштовності,  шанують царя — сина Кунті,  як 
вайшьї, що платять данину.  Бачачи у пандавів таке блискуче  багатство, я немов згораю потрапивши під  
владу ревнощів, хоча й не заслуговую цього.

Я увійду в полум’я,  або прийму отруту,  або кинуся у воду,  бо я не зможу жити. Адже який у світі  
відважний муж, побачивши своїх ворогів у гаразді, а себе самого в злиднях, може стерпіти подібне? Тому я, 
який сьогодні переносить видовище подібного багатства, котре дісталося моїм ворогам, не можу вважатися 
ні жінкою, ні не жінкою, а також ні чоловіком, ні не чоловіком. Побачивши їх панування над усією землею і 
подібне багатство, а також таке жертвопринесення, хто, подібно мені, не згорів би в лихоманці? Один я 
нездатний досягти такого царського добробуту, я також не бачу й помічників для цього, — тому я мислю  
про смерть. Побачивши у сина Кунті  блискуче  багатство, таким шляхом придбане, я вважаю саме долю  
найвищою, а людські зусилля марними. Колись мною робилися зусилля, щоб знищити його, о сину Субали!  
Але зруйнувавши всі  мої  задуми,  він зріс в успіху,  як лотос у воді.  Тому я вважаю долю найвищою, а 
людські зусилля марними. Бо ж сини Дхрітараштри занепадають, а сини Прітхи неухильно процвітають.  
Бачачи  багатства  їх  і  такий  їхній  палац  зборів  і  бачачи  також  глузування  з  боку  стражів,  я  згораю із 
середини, немов від вогню. Знай же, о дядьку, що я сьогодні глибоко засмучений, і повідай Дхрітараштрі про 
ревнощі, які оволоділи мною.

Так вістить розділ сорок третій в Сабхапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  4 4
Ш а к у н і  н а  т е є :
О Дурьйодхано,  не треба тобі  перейматися ревнощами до Юдхіштхіри,  бо пандави задовольняються 

завжди тим, що дає їм їхня власна доля. І колись тобою не раз вживалися заходи із численними засобами, але 
пандави, тигри серед чоловіків, визволялися від лиха, тому що їм завжди сприяла доля. Ними знайдена за 
дружину  Драупаді  та  в  союзники  Друпада  із  синами,  а  помічником в  оволодінні  землею — доблесний 
Васудева. Ними також отримана батьківська частка царства, при цьому не були перевищені їхні домагання, о  
володарю землі,  і  ця  частка  збільшилася  завдяки  їхній  власній  могутности.  Так  до  чого  ж  тут  скарги? 
Дхананджайєю, після того як він задовольнив Пожирателя жертв, отримано лук Гандіва і два невичерпних 
сагайдаки, а також багато божественної зброї. За допомогою того чудового лука й могутністю своїх рук, ним 
були підпорядковані своїй владі правителі землі. Так до чого ж тут скарги? Потім, урятувавши від спалення 
вогнем данаву Майю, Савьясачин, той сумирник ворогів, велів йому побудувати палац зборів. І за наказом 
того самого Майї, страшні ракшаси, що прозиваються кінкарами, обслуговують той палац. Так до чого ж тут  
скарги? А те, що ти, о царю, сказав, начебто в тебе немає помічників, о нащадку Бгарати, то — неправда, бо 
твої брати — твої помічники, могутні  вої-колісничні. На твоїй стороні Дрона, могутній стрілець із лука,  
разом зі своїм мудрим сином, син візника Радхейя і Гаутама, великий воїн-колісничний. Також і я разом з 
моїми братами й Саумадатті могутнім. Об’єднавшись з усіма цими союзниками, скори всю землю.

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Разом з  тобою,  о  царю,  і  з  іншими могутніми  воями-колісничними я  скорю цих пандавів,  якщо ти 

схвалюєш це. І якщо вони будуть переможені, то сьогодні земля буде моєю і всі правителі землі, а також  
палац зборів, повний величезних багатств.

Ш а к у н і  м о в и в :
Дхананджайя, Васудева, Бгімасена і Юдхіштхіра, Накула й Сахадева, і Друпада разом із синами — всі  

вони в битві не можуть бути переможені силою, навіть сонмами богів. Адже вони — великі вої-колісничні,  
могутні стрільці з лука,  що мистецьки володіють зброєю і незламні у битві. Але я знаю такий спосіб, за  
допомогою якого можна перемогти самого Юдхіштхіру, о царю! Тому почуй про те і застосуй його.

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Якщо вони можуть бути переможені без усякої небезпеки для наших друзів та інших шляхетних людей, 

скажи мені про те, о дядьку! 
Ш а к у н і  в і д п о в і в :
Син Кунті — вельми охочий до гри в кості, але сам не знає, як грати. І будучи викликаний на гру в  

кості, цар царів не зможе відмовитися. Я ж вправний у грі в кості, немає рівного мені на землі й навіть у  
трьох світах. Тому виклич сина Кунті на гру в кості. Вправний у грі, о царю, я безсумнівно відберу в нього  
царство і блискуче багатство для тебе, о туре серед мужів! Але про все це ти, о Дурьйодхано, повідай цареві  
Дхрітараштрі. І з твого дозволу я у грі здобуду перемогу над ним, — в тому немає сумніву.

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Ти сам, о сину Субали, повідай про це, як належить, голові кауравів Дхрітараштрі, — я не зможу сказати 

це.
Так вістить розділ сорок четвертий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 5
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Будучи  сам  під  враженням  великого  жертвопринесення  Раджасуя  царя  Юдхіштхіри  й  довідавшись 

спочатку про намір Дурьйодхани, Шакуні, син Субали, тоді, вислухавши слова Дурьйодхани та бажаючи 
зробити йому приємне, з’явився в супроводі сина Гандхарі до володаря людей — Дхрітараштри, що володіє 
оком знання. І тому премудрому цареві, що сидів на троні, Шакуні сказав таке слово: «О великий царю, знай, 
що Дурьйодхана, втративши колір свого лиця, став блідим і схудлим, він засмучений і занурений в гризоту,  
о туре з роду Бгарати! Чому ти не дізнаєшся про нетерпиму появу ворогів? Чому ти не дізнаєшся причину 
скорботи твого старшого сина?».

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
О Дурьйодхано, в чому причина з якої ти так сильно засмучений, о синку? Якщо мені можна почути про 

ту причину, то скажи мені, о нащадку роду Куру! Цей Шакуні говорить мені, що ти втратив колір обличчя,  
зблід і схуд.  Але, роздумуючи, я не бачу причини твого суму.  Адже все це величезне багатство, о сину,  
надано тобі. Брати твої, а також і друзі не заподіюють ніколи неприємного тобі. Ти носиш кращі шати, ти їси 
м’ясну їжу, чистокровні коні везуть тебе. Так чому ти блідий і схуд? Дорогоцінні ложа, чарівні діви, чудові  
світлиці й розваги до повного пересичення — все це надається тобі по одному твоєму слові, як для самих 
богів, — в тому немає сумніву. Чому ж ти, о нескоримий, засмучуєшся, начебто нещасний, о сину?

Д у р ь й о д х а н а  в і д п о в і в :
Я їм і одягаюся, як нижчий з людей, тому що я відчуваю страшні ревнощі, проводячи так увесь свій час.  

Хто не може переносити того, щоб його піддані перебували під владою ворога, який здолав їх, і має намір  
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усунути  злидні,  що виходять від ворога,  той дійсно називається людиною. Задоволеність і  зарозумілість  
руйнують добробут, о нащадку Бгарати. Також згубні два інших почуття — жаль і страх. Поглинений ними 
не досягає високого становища. Та насолода,  яку я одержав побачивши багатства Юдхіштхіри,  не радує  
мене. Сяючи у сина Кунті, воно робить мене блідим. Знаючи, що вороги мої процвітають, а сам я злидарюю, 
я немов бачу те багатство перед собою, хоча воно й незриме для мене й перебуває у сина Кунті. Тому я й  
втратив колір обличчя, засмучений, блідий і схуд. Юдхіштхіра підтримує вісімдесят вісім тисяч брахманів-
снатаків, які ведуть домашній спосіб життя, давши кожному з них по тридцять рабинь. Інші десять тисяч у  
палаці Юдхіштхіри постійно їдять кращу їжу із золотих блюд. Цар Камбоджи надіслав йому шкури антилоп 
породи кадалі — чорні, темно-бурі та руді, а також дорогі вовняні ковдри. Сотні й тисячі колісниць, корів і 
кобилиць і тридцять сотень верблюдиць розгулюють у дворі палацу. Різноманітні дорогоцінні камені купами  
доставили царі, о володарю землі, на найбільше жертвопринесення синові Кунті. Ніколи мною не було ні 
бачено, ні чувано про такий приплив багатств, який був  під час жертвопринесення мудрого сина Панду.  
Побачивши той безмежний потік багатств у ворога, о царю, я не знаходжу спокою, безперестану думаючи  
про те, о володарю!

Брахмани  й  жителі  сіл,  що  володіють  безліччю  худоби,  стоять,  очікуючи  сотнями,  біля  воріт  з 
тридцятимільярдною даниною, стримувані брамниками. Тільки захопивши із собою гарні золоті посудини  
камандалу 1 і в такий спосіб принісши данину, вони потім одержали доступ до палацу. І сам океан доставляв 
йому в посудинах з білої міді амріту, отриману в його водах, ту амріту, що небесні дружини не носять навіть  
для  Шакри.  Побачивши  посудини,  оздоблені  тисячею  золотих  візерунків  і  численними  дорогоцінними 
каменями, і  все інше, в мене немов з’явилася лихоманка.  І взявши ті посудини, люди направляються до 
Східного й Південного океанів.2 І точно так само вони, взявши їх, ідуть і до Західного океану (Аравійське 
море), о туре з роду Бгарати! Але не йдуть вони до  Північного океану,3 бо він нікому недоступний, крім 
птахів. І ось яка ще надзвичайна подія там трапилася. Слухай мене, поки я буду розповідати про неї. Коли  
цілі дві тисячі сотень брахманів пригощалися, там подавався встановлений сигнал, за яким постійно повинна  
була сурмити мушля, сповіщаючи про цю подію. І коли я, о нащадку Бгарати, слухав щохвилини чудові  
звуки тої мушлі, кожний волосок у мене здиблювався від хвилювання. І те місце жертвопринесення було  
заповнене  численними царями,  що  бажали  бачити  це  видовище.  Царі,  о  володарю людей,  стікалися  на  
жертвопринесення мудрого сина Панду,  беручи із собою всякі  коштовності,  о великий царю! І охоронці 
землі подібно вайшьям ставали служниками двічінароджених під час їхньої трапези. І такого багатства, яке є 
в Юдхіштхіри, о царю, немає ні в царя богів Індри, ні у Ями або Варуни,  ні навіть у володаря гухьяків  
Кубери. Побачивши найбільше багатство сина Панду, я не знаходжу спокою, бо серце моє горить.

Ш а к у н і  с к а з а в :
Слухай мене, о ти, чия могутність у правді, про засіб для придбання найбільшого багатства, що ти бачив  

у пандава. Я найвправніший знавець гри в кості на всій землі, о нащадку Бгарати! Я знаю таємниці гри,  
знаю, коли потрібно робити ставку і коли не потрібно. Я знаю також особливості гри. Син Кунті — вельми 
охочий до гри в кості, але сам не знає, як грати. Викликаний на гру, він звичайно прийде, і ми з ним удвох  
зіграємо в кості. Тож виклич його.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
І цар Дурьйодхана, коли так сказав йому Шакуні, мовив без зволікання Дхрітараштрі: «Цей знавець гри 

в кості, о царю, здатний відібрати за допомогою гри багатство в сина Панду. Тому зволь дозволити йому це».
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Я завжди додержуюся вказівок премудрого Кшаттрі, мого радника. Зустрівшись із ним, я дізнаюся його 

рішення  в  цій  справі.  Адже  він  передбачає  усе.  Шануючи  закон  як найвище благо,  він  скаже про своє 
рішення по суті справи, що підходить для обох сторін.

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Якщо тут  втрутиться Кшаттрі,  він відверне тебе від цього.  Якщо ж ти відмовишся,  о царю царів,  я  

неодмінно вмру. Коли я умру, ти, о царю, будь щасливий з Відурою. Володій тоді всією землею. Що тобі  
тоді робити зі мною?

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Почувши  його  сумні  слова,  сказані  в  розпачі,  Дхрітараштра,  що  завжди  дотримується  думки 

Дурьйодхани, сказав своїм слугам: «Нехай вправні майстри швидко вибудують великий, прекрасний палац 
зборів, гідний видовища, з тисячами колон і сотнею дверей. Потім засіявши його дорогоцінними каменями й 
розставивши всюди гральні столи, нехай вони, коли він весь буде красиво оброблений і зроблений зручним 
для входу в нього, у належному порядку повідомлять мене про це».

І  правитель  землі  Дхрітараштра,  о  великий  царю,  вирішивши,  що  це  —  для  умиротворення 
Дурьйодхани, послав за Відурою. Адже, не запитавши Відури, він не приймав ніякого рішення. І хоча він 
знав про пагубні наслідки гри, він через любов до сина був схильний до неї. Почувши про це й знаючи, що  
вступ у час Калі почався і  що зовсім уже наблизилася загибель роду Куру,  мудрий Відура  поспішив до  
Дхрітараштри. І підійшовши до свого шляхетного старшого брата й схиливши голову до стіп його, брат 
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сказав йому: «Я не схвалюю, о царю, твого рішення, о володарю! Зроби так, щоб не виникло розбрату між 
твоїми синами через цю гру!».

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
О Кшаттрі, не виникне сварки між моїми синами. Боги на небі безсумнівно виявлять до нас милість.  

Обіцяє  вона  щастя  або  нещастя,  корисна  вона  або  згубна  —  нехай  ця  дружня  гра  відбудеться.  Це 
безсумнівно визначено долею. І тоді, оскільки маю бути присутнім я й Бгішма, бик з роду Бгарати, ніякого 
злодіяння не трапиться,  навіть якщо воно визначене долею. Зійшовши на колісницю, запряжену кіньми,  
швидкістю рівними вітру, відправляйся в Індрапрастху сьогодні ж, і привези Юдхіштхіру. Моє рішення не  
можна відвернути, о Відуро, — кажу тобі. Я вважаю найвищою — долю, завдяки якій все це відбувається.

Коли так було сказано, мудрий Відура, думаючи, що це не повинно трапитися, направився у великому 
сумі до премудрого Апагейї (Бгішма).

Так вістить розділ сорок п’ятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 6
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Як відбулася між братами гра в кості, здатна спричинити великі нещастя, через яку були ввергнуті в такі  

злидні пандави — мої діди? І які царі були присутні на зборах, о кращий зі знавців Вед, і хто серед них 
схвалював гру і хто противився їй? Я хочу, щоб тобою було докладно про це розказано, о двічінароджений!  
Тому що це стало причиною загибелі світу, о кращий з двічінароджених!

С у т а  с к а з а в :
Коли так було сказано царем, могутній учень Вьяси, знавець усіх Вед, розповів про усе, як це сталося.
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Слухай мене, о кращий з роду Бгарати, коли я буду розповідати знову про це докладно, якщо в тебе, о 

великий  царю,  є  намір  слухати.  Довідавшись  думку  Відури,  Дхрітараштра,  син  Амбіки,  сказав  знову 
Дурьйодхані такі слова наодинці: «Не затівай гри в кості, о сину Гандхарі! Відура не схвалює її. Адже він, з  
найбільшим розумом, ніколи не скаже того, що для нас згубно. Бо те, що каже Відура, я думаю, є найвище 
благо для нас. Зроби так, о сину,  бо я вважаю, що все це задля твого ж блага. Ту науку моралі, що дав  
мудрому цареві богів божественний мудрець і наставник Васави великий Бріхаспаті зі шляхетним розумом,  
— ту науку всю, разом з її таємницями, знає великий мудрець Відура. Я також завжди слідую його раді, о  
синку! Премудрий Відура вважається таким же видатним серед кауравів, як велемудрий Уддхава шанується  
серед врішніїв, о царю! Тому не затівай гри в кості, о сину, бо в грі видно розбрат, а в розбраті — загибель  
царства. Тому, о сину, відмовся від свого наміру. Ти, о сину, одержав усе те, що може бути надане для сина 
батьком і  матір’ю і  вважається найвищим, а саме стан і  положення,  успадковане від батьків і  дідів.  Ти  
вчився, досяг успіху в науках, тебе постійно оберігають дома. Будучи старшим серед братів, ти стоїш на чолі  
царства.  Так  чому ти  не  знаходиш собі  щастя?  Ти,  о  міцнорукий,  одержуєш  найкращу їжу й  одяг,  які  
недоступні  для  простих  людей.  Чому  ж  ти  засмучуєшся,  о  синку?  Керуючи  постійно  величезним 
спадкоємним царством, в усьому добробуті,  ти,  о міцнорукий,  сяєш, немов володар богів на небі.  Зволь 
повідомити мені, о наділений мудрістю, яким робом виникла причина твого суму, така тяжка для тебе?».

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Я грішна людина, бо їм і одягаюся, бачачи успіх своїх ворогів. Адже той, хто не відчуває ревнощів  

побачивши гаразди ворогів, вважається низькою людиною. Мене, о царю царів, не радує звичайне багатство, 
о володарю! Побачивши блискуче багатство сина Кунті, я сильно засмутився. Адже либонь я дуже міцний, 
бо я живу ще, бачачи всю землю під владою Юдхіштхіри.  Від горя говорю тобі  це.  Залежні чайтраки і 
каукури, караскари і лохаджанги в палаці Юдхіштхіри виглядають покірними. Гімалай, океан і прибережні  
області, а також інші краї, що доставляють усілякі дорогоцінні камені, — всі далеко перевершені за своїм 
багатством у порівнянні з палацом Юдхіштхіри.  Подумавши про мене: «це найстарший і найкращий»,  о 
володарю народів, Юдхіштхіра зробив мені шану і призначив мене для прийому коштовностей. Не було  
видно ні  верхньої,  ні  нижчої  межі тим дорогоцінним,  найчудовішим, безцінним каменям, що надходили 
туди,  о  нащадку Бгарати!  Моя рука  була  не в  змозі  приймати багатство.  І  коли я  стомлювався,  ті,  хто 
приносив скарби здалеку, залишалися стояти там, очікуючи мене.

З дорогоцінних каменів, принесених з озера Бінду, Майєю була зроблена кристалічна підлога. Коли я 
побачив  купку  штучних  лотосів,  зображених  на  ньому,  мені  здалося,  начебто  він  наповнений  водою,  о 
нащадку Бгарати! Коли я знімав свій одяг щоб перейти підлогу,  Врікодара насміявся наді мною, як над  
позбавленим дорогоцінних скарбів і збентеженим чудовим багатством ворогом. Якби я міг, я відразу вбив би 
Врікодару,  бо глузування  ворога спалює мене, о нащадку Бгарати! І побачивши такий же ставок, дійсно 
наповнений водою, я прийняв його за штучний,  що має поверхню з каменю, і  впав у воду,  о володарю 
людей! При цьому Крішна з Партхою голосно насміялися наді  мною, а також Драупаді  разом з іншими 
жінками, засмучуючи моє серце. Коли ж мій одяг змок у воді, слуги, спонукувані царем, дали мені інший  
одяг, і це ще більше пригнічує мене. Намагаючись пройти через те місце, що за формою мало обриси дверей, 
а насправді не було дверима, я сильно вдарився об камінь чолом і забився. Побачивши мене здаля, прекрасні 
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близнюки підтримали мене руками й обоє разом висловили співчуття. А Сахадева, ніби здивовано, казав  
мені  тоді  знову й знову:  «Ось двері,  сюди йди,  о  царю!».  І  я  ніколи допіру не чув  назви дорогоцінних 
каменів, які були побачені мною в тім палаці. Це й спалює моє серце.

Так вістить розділ сорок шостий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 7
Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Слухай  тепер  про  найцінніше  багатство,  що  я  бачив  у  пандавів,  о  нащадку  Бгарати,  і  яке  було  

доставлено охоронцями землі одне за одним. Побачивши скарби ворога, я майже не впізнаю себе. Послухай 
тепер про різні види багатств, від тканин до здобутих з надр землі, о нащадку Бгарати! Цар Камбоджи дав  
таке багатство: ковдри з овечої і котячої шерсті, облямовані золотом, і відмінні, чудові шкури. Він дав також  
триста  коней з  породи  тіттірі  та  кальмаша 4 з  носами,  як  у  папуг,  а  також триста  верблюдів  і  ослиць, 
відгодованих  плодами  дерев  пілу,  шами  та  інгуда.5 І  брахмани  —  володарі  корів  і  всі,  які  займають 
становище  слуг,  щоб  догодити  шляхетному  царю  справедливости,  стояли,  чудові,  біля  воріт  із  трьома 
кхарвами 6 данини, утримувані брамниками. Взявши із собою гарні золоті посудини камандалу і у такий 
спосіб  сплативши данину,  вони тоді  тільки одержували  доступ  до палацу.  Сто тисяч рабинь,  мешканок  
країни  Карпасика  («Багата  бавовною»),  приємно-смаглявих,  тонких  станом,  довговолосих,  обвішаних 
золотими прикрасами,  а  також шкури  антилоп породи «ранку»,  вельми дорогих навіть  для  брахманів,  і  
коней, що походять із країни гандхарвів, разом з усією даниною, о великий царю, доставили туди правителі  
шудр, що живуть в країні  Бхарукаччха.7 А люди, які живуть за рахунок зерна, що виростає від води, яка 
проливається Індрою або ж, яка доставляється посудинами з рік, і народилися на приморських рівнинах і  
біля рік, — вайрами, паради й ванги разом з кітавами, принісши різноманітну данину:  різні  дорогоцінні 
камені, кіз і овець, худобу й золото, ослів і верблюдів, мед з плодів, а також різні ковдри, — стояли біля  
воріт, утримувані від допуску до палацу. Доблесний володар Прагджьйотиши і могутній володар млеччхів  
— великий  воїн-колісничний  цар  Бхагадатта  у  супроводі  яванів,  привівши із  собою породистих  коней,  
швидких  мов  вітер,  стояв  з  усією  цією даниною біля  воріт,  утримуваний  від  доступу  до  палацу.  Тоді,  
передавши залізне начиння й мечі з  руківʼями  із чистої слонової кістки, Бхагадатта, цар Прагджьйотиши, 
виїхав додому.

Я бачив там людей із двома і трьома очима, та з одним оком на чолі, що прийшли з різних країн, людей,  
що носять тюрбани, що не мають певного місця проживання, карликів і людожерів та людей на одній нозі,  
які  принесли цареві  Юдхіштхірі  у вигляді  данини багато блискучого золота і  стояли біля воріт.  Люди з 
однією ногою дарували йому диких коней кольору кошенілі та кольору папуги, швидких мов думка, а також 
як  сяйво  веселки  і  подібних  до  вечірньої  хмари,  строкатих,  стрімких,  як  думка,  а  також  дали  багато 
безцінного золота. Я не в змозі перелічити різних чинів, хунів, шаків, удрів, а також людей, що живуть у  
горах і з роду Врішни, харахунів і чорних мешканців Гімалая, які прийшли туди із численними дарунками і  
стояли біля воріт.  Вони доставили тому цареві  у  вигляді  дарунків,  десять  тисяч ослів,  різних видом,  із 
чорною гривою, великих тілом, здатних пройти за день сто йоджан, добре навчених і відомих в усіх країнах.  
А також доставили вовняні ковдри, сурозмірні, гарного кольору,  приємні на дотик,  що походять з країн 
Бахли і Чини, а також шкури антилоп «ранку», шовкові й бавовняні тканини. Також принесли тисячі одеж як 
з ворсистої тканини, так й інших видів, що мають колір лотосу, ніжних, не зроблених з бавовни, та з м’яких 
овечих шкур. Вони принесли також безліч гострих, довгих мечів, шабель, дротиків і сокир, а також гострих 
топірців, виготовлених у Західній країні (Аравія), і ще безліч різних напоїв, пахощів і тисячі дорогоцінних 
каменів. І разом з усією цією даниною вони стояли біля воріт, без доступу до палацу. Та шаки,  тукхари і 
канки, ромаши і люди з рогами,8 доставивши у вигляді різноманітної данини коней, здатних пройти важкий і 
далекий шлях, обчислювальних сотнею мільйонів, і безліч золота, обчислювального десятками мільйонів,  
що  за  формою  нагадує  лотоси,  —  стояли  біля  воріт.  Дорогоцінні  сидіння,  візки  й  ложа,  оздоблені 
дорогоцінними  каменями  і  золотом,  зроблені  зі  слонової  кістки,  колісниці  різної  форми,  прикрашені 
золотом, запряжені добре навченими кіньми й вкриті  тигровими шкурами, а також різні  ковдри і тисячі 
коштовностей, стріли, довгі та загострені у вигляді півмісяця, й іншу різну зброю — давши ці коштовні речі, 
о царю, володар східних країн, увійшов у палац шляхетного пандава, де відбувалося жертвопринесення.

Так вістить розділ сорок сьомий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 8
Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Слухай мене, о бездоганний, я буду розповідати про велике скупчення багатств, піднесених царями у  

вигляді дарунку царю Юдхіштхірі з нагоди жертвопринесення. Ті, які живуть по берегах ріки Шайлоди,9 що 
тече між горами Меру і Мандарою, в прохолодній тіні бамбука кичака 10 і колючого бамбука, а саме: кхаши, 
екашани і аджьйохи, прадари і диргхавену, пашупи й кунінди, тангани й паратангани, — ті царі доставили 
купами золото, вимірюване посудинами дрона, принесене ними у вигляді дарунку мурахами й тому названі  
мурашиними. Безліч чорних, гарних опахал з буйволових хвостів та інших — світлих, мов сяйво місяця, а  
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також багато солодкого меду із квітів Гімалая та з дерева чампака, гірлянди квітів, доставлених разом з  
річковою водою з володінь північних кауравів, а також трави з Півночі й навіть із Кайласи — принісши все  
це й іншу данину, могутні володарі гірських племен стояли, шанобливо схилившись біля воріт палацу царя 
Аджаташатри, без допуску в палац. А царі з племен киратів, які живуть на північних схилах Гімалая і на горі 
сходу сонця,11 на березі океану Варішени і по берегах ріки Лохітья та, які харчуються плодами й коріннями 
та  одягаються  в  шкури,  —  ті,  доставивши  в’язки  полін  сандалу,  алое  і  чорного  алое,  безліч  шкур,  
дорогоцінних каменів,  золота й пахощів,  а  також десять тисяч служниць із  племені  кирата,  о  володарю 
народів, а також гарних тварин і птахів з віддалених країн і яскравого блиску золото, добуте з гір, — разом із 
усією даниною стояли біля воріт, без допуску в палац.

Каявьї, даради, дарви, шури й вайямаки, аудумбари, дурвібхаги і паради разом з бахліками; кашміри,  
кундамани, паураки й хансакаяни;  шиби,  тригарти і яудхейї, мадри і кекайї з войовничих царських родів; 
амбаштхи, каукури, такшьї і вастрапи разом з пахлавами; васати разом з маулеями, кшудраками і малавами; 
шаундіки,  куккури  й шаки, о володарю народів;  анги і  ванги,  пундри,  шанаватьї  та гайї  — всі  ці  кращі  
кшатрії, шляхетного походження, що належать до певних родових об’єднань, зі зброєю у руках принесли 
сотнями багатства для царя Аджаташатру.  А ванги і  володарі  калінгів, і  тамраліпти разом з пундраками  
доставили  різний  одяг,  шовкові  тканини  й  білі  шовкові  плаття,  а  також  верхні  накидки.  Там  усі  вони 
розпитувалися брамниками за наказом царя: «Якщо ви виконали свої релігійні обряди і принесли з собою 
гарну данину, то ви одержите дозвіл пройти через ворота». Тоді кожний з них дав десять сотень слонів з  
бивнями ніби дишель плугу, оперезаних визолоченими попругами, що мають колір лотосу, бо були вкриті 
строкатими попонами,  подібних скелям, завжди збуджених,  які  мешкають біля озера  Камьяка,12 вкритих 
панцерами, терплячих і відмінної породи, — і після цього вони увійшли через ворота усередину палацу. Ці й  
інші численні юрби царів з’їхалися з різних країн. Ними й іншими шляхетними царями було доставлено туди 
безліч дорогоцінних каменів.

Цар  гандхарвів,  на  ім’я  Читраратха,  супутник  Васави,  подарував  чотири  сотні  коней,  наділених  
швидкістю вітру.  А  гандхарва  Тумбуру  охоче  дав  сотню коней,  однакових  кольором  з  листами  манго, 
прикрашених золотом. Крітін же, цар шукарів, о Кауравьє, дав, о володарю народів, багато сотень слонів-
скарбів.  А  Віратою,  царем  матсьїв,  були  доставлені  у  вигляді  данини  дві  тисячі  збуджених  слонів,  
прикрашених золотом. Цар Васудана із країни Паншу привів двадцять шість слонів і дві тисячі коней, о  
царю, вбраних золотом, що відрізняються швидкістю й силою, завзятих, о володарю людей, і разом з усією 
даниною  передав  їх  пандавам.  А  Яджнясеною  було  даровано  партхам  заради  жертвопринесення  
чотирнадцять тисяч рабинь і десять тисяч рабів разом з їхніми дружинами, о володарю народів, а також 
двадцять шість колісниць, запряжених слонами, о великий царю, і все своє царство. Перли добуті з океану,  
дорогоцінний  камінь  вайдурья,  різні  перлини й  мушлі,  а  також сотні  попон для  слонів  доставили  туди 
сінхали. І люди, смагляві видом, одягнені в шати всіяні дорогоцінними каменями, з очима, мідно-червоними 
по краях, стояли біля воріт з дарунками. Заради задоволення Юдхіштхіри і самі брахмани, і непереможні  
кшатрії,  а  також  вайшьї  та  слухняні  шудри  принесли  йому  данину.  Через  любов  і  високу  повагу  до 
Юдхіштхіри прийшли до нього всі млеччхи й люди всіх каст, — вищої, середньої та нижчої. Завдяки тому 
що в палац Юдхіштхіри прибув люд з різних країн, що належить до різних племен, здавалося, що тут був  
представлений увесь світ.

Коли я тепер дивлюся на безліч різноманітних дарунків, піднесених царями нашим ворогам, у мене від  
горя народжується жага смерти. Тепер я розповім тобі про тих, які є слугами пандавів, о нащадку Бгарати, і  
яким Юдхіштхіра дає сиру і варену їжу. Там перебувають тридцять мільйонів воїв, що сидять на слонах, і  
вершників, а також сто мільйонів колісниць і велика кількість піхотинців. В одному місці відміряється те,  
що доставлено, в іншому — воно вариться, а в третьому — розподіляється. Усюди лунають звуки щасливого 
свята. Я не бачив нікого серед чотирьох каст, хто у палаці Юдхіштхіри не прийняв би їжі, не був би радісним 
і не одержав би достатньої кількості припасів. І вісімдесят вісім тисяч снатаків, які ведуть домашній спосіб  
життя, яких утримує Юдхіштхіра і кожний з яких одержав від нього по тридцять служниць, — ті також,  
вельми  радісні  й  задоволені,  сподіваються  на  загибель  ворогів.  І  десять  тисяч  інших  пустельників,  що 
утримують своє сім’я, щодня їдять із золотих блюд у палаці Юдхіштхіри. Яджнясені, сама не приймаючи 
їжі, дивилася, о володарю народів, за всяким, аж до горбатого й карлика, наситився він, чи зовсім не поїв,  
або не зовсім наситився. І тільки два племена не дали данини синові Кунті, о нащадку Бгарати: панчали — 
через їх споріднення шлюбом пандавів із Драупаді і андхаки та врішни — через їхню дружбу з пандавами.

Так вістить розділ сорок восьмий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 9
Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
А ті з шляхетних царів, хто вірний даному слову і виконує велику обітницю, хто успішний в науках і  

красномовний,  хто,  опанувавши  повним знанням  Вед,  робить  омивання,  хто  стійкий  і  відкидає  вчинки  
гріховні, хто справедливий душею та користується славою і в кого над головою вчинено обряд присвяти, — 
всі  ті  царі  шанобливо прислужують  цареві  Юдхіштхірі.  Там усюди я  бачив багато  тисяч диких корів з 
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дійницями з  білої  міді,  приведених царями до Юдхіштхірі  для роздачі  їх  у вигляді  жертовних дарунків 
брахманам.  Туди  з  великою  старанністю  царі  самі  принесли  різні  посудини  в  належній  чистоті  для  
помазання Юдхіштхіри. Цар Бахліка сам прикотив туди колісницю, прикрашену золотом, а цар Судакшина 
впріг у неї білих коней, що походять із Камбоджи. Славетний Сунітха пристебнув до них її  незрівнянні  
посторонки, а володар Чеди сам швидко підняв і прикріпив прапор. Володар південної країни приніс збрую,  
а цар Магадхи — вінки й головний убір, могутній стрілець із лука Васудана — шістдесятирічного ватажка 
слонів;  цар  матсьїв  закріпив  хомути,  а  Екалавья  — сандалії,  цар  країни  Аванті  приніс  різної  води  для 
окроплення; цар Чекитана приніс сагайдак, цар країни Каші — лук, Шалья — меч із золотою рукояттю й  
ремінь, прикрашений золотом.

Потім Дхаумья і великий Вьяса з Нарадою і пустельником Асітою-Девалою зробили обряд помазання. І 
великі мудреці, радісні, сиділи при здійсненні помазання. Також й інші мудреці, обізнані на Ведах, разом із  
сином Джамадагні, поки вимовлялися мантри, прийшли до подавця багатих жертовних дарунків, немов це  
сім мудреців на небі з’явилися до володаря богів — могутнього Індри. Сатьякі, відважний, тримав парасоль 
над ним, а Дхананджайя і Бгімасена, син Панду, були зайняті обвіванням його. Сам Океан доставив йому 
мушлю Варуни, вправно гаптовану Вішвакарманом тисячею золотих блискіток, ту мушлю, що у минулій 
кальпі  підніс  Індрі  Праджапаті.  За  допомогою її,  був  Крішною окроплений Юдхіштхіра,  і  тоді  на  мене 
найшло потьмарення. Люди йдуть від Східного океану до Західного, а також до Південного, але ніхто, крім  
птахів, ніколи не йде, о батьку, до Північного океану. Там дули в сотні мушель, доставлених звідти з нагоди 
сприятливого свята. І коли в них дули одночасно, вони звучали так, що змушували підніматися від жаху 
волоски на моєму тілі. І царі, теж позбавлені своєї сили, пригнувшись, падали на землю. А Дхріштадьюмна і  
пандави, Сатьякі та Кешава — восьмий, повні сил і могутности, що роблять один одному взаємні послуги,  
побачивши царів, що втратили свідомість, і мене в такому стані, голосно сміялися тоді.

Потім  Бібхатсу,  обрадуваний,  дав  головним  із  двічінароджених  п’ять  сотень  биків  з  рогами,  
прикрашеними золотом, о нащадку Бгарати! Ні вбивця Шамбари (Прадьюмна), ні Яуванашва, ні  Ману,  ні 
цар  Прітху,  син  Вени,  ні  Бхагіратха  не  мали  такого  великого  багатства,  яким  був  наділений,  подібно  
володарю Харишчандрі, син Кунті після завершення жертвопринесення Раджасуя. Після того як я бачив це 
багатство у сина Прітхи,  немов у Харішчандри, як можеш ти вважати моє життя щасливим,  о нащадку 
Бгарати? Подібно тому як шов одягу зшитий сліпим, виявляється вивернутим навиворіт,  так і  у нас все  
навпаки: молодші процвітають, а старші занепадають, о нащадку Бгарати! Таким чином, бачачи все це, я не 
знаходжу собі спокою, хоча й обмірковую ретельно, о найперший з роду Куру! Тому я й дійшов до такого 
стану, що схуд, став блідий і охоплений горем.

Так вістить розділ сорок дев’ятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 0
Д х р і т а р а ш т р а  н а  т е є :
Ти мій  старший син,  що народився  від  моєї  старшої  дружини.  Тому,  о  сину,  не  май ненависти до  

пандавів. Адже той, хто ненавидить, має нещастя, таке ж болісне, як сама смерть. Як може людина, подібна  
тобі, о туре з роду Бгарати, ненавидіти Юдхіштхіру, який не відає обману, в якого рівне з тобою багатство і  
однакові  з  тобою  друзі,  та  який  сам  ніколи  не  відчуває  ненависти!  Маючи  однакове  з  ним  високе  
походження й могутність, о царю, як ти, о сину, з нерозсудливости домагаєшся багатства свого брата? Не  
будь таким. Заспокойся хутчій!  Якщо ж ти,  о туре  з  роду Бгарати,  домагаєшся звання,  що здобувається 
здійсненням жертвопринесення, то нехай жерці влаштують для тебе велике жертвопринесення Саптатанту.13 

І  для  тебе  також  принесуть  царі  з  любови  й  високої  поваги  численне  багатство,  дорогоцінні  камені  й  
прикраси.  Надмірне  домагання  чужого  багатства  є  низький  вчинок.  Той,  хто  задовольняється  своїм  і 
дотримується  свого  закону,  той  сприяє  своєму щастю.  Відсутність  домагання  стосовно  багатств  інших,  
постійне прагнення до власних справ, готовність захищати свої надбання — це ознаки справжньої величі.  
Людина,  безстрашна у нещастях,  вправна в  своїх справах,  постійно старанна,  уважна,  смиренна душею,  
завжди бачить у себе добробут. Роздавай багатства з нагоди жертвопринесень, отримуй приємні предмети  
бажань, розважайся невимушено з жінками, насолоджуйся спокоєм, о туре з роду Бгарати!

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :  
Знаючи в дійсності про все, ти слухаєш мене, подібно тому як човен, прив’язаний до човна, коливає  

його.  Хіба  в  тебе  немає  уваги  до  своїх  власних інтересів,  або  ж  ти  маєш до мене  ненависть?  Ці  сини  
Дхрітараштри насправді не існують, оскільки ними керуєш ти. Те, що необхідно зробити самому тепер, ти 
завжди  називаєш справою майбутнього.  Адже  керівник,  що  спрямовується  іншими,  відступає  від  свого 
шляху. Яким же чином його послідовники можуть іти правильним шляхом? О царю, ти маєш зрілий розум,  
ти услуговуєш старцям і приборкав свої почуття, але ти сильно бентежиш нас, зайнятих своїми справами.  
Бріхаспаті  сказав,  що образ дій царя,  інший ніж поводження простих людей.  Тому цар завжди повинен 
старанно піклуватися про свої інтереси. Образ дій кшатрія, о великий царю, зосереджений у перемозі, будь-
то справедливо або несправедливо стосовно обов’язків своєї касти, о туре з роду Бгарати! Той, хто бажає  
придбати  блискуче  багатство  своїх  ворогів,  о  туре  з  роду  Бгарати,  повинен  підкорити  собі  всі  країни,  
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подібно тому як візник за допомогою батога примушує своїх коней. Той засіб, схований або явний, котрий  
здатен  підкорити  ворога,  є  справжня  зброя,  але  не  те,  що  тільки  ріже,  —  так  вважають  знавці  зброї.  
Незадоволеність є основа добробуту, тому я волію її. Той, хто прагне до піднесення, о царю, той довершений 
політик. Не слід висловлювати своєї прихильности до достатку або ж багатства, бо те, що придбано раніше,  
можуть викрасти інші. Адже в цьому вбачають звичай царів.

Колись, у безтурботний час, зарікшись, Шакра зніс голову Намучи, бо такий вчинок був схвалений ним 
як незмінний образ дій стосовно ворога. Подібно тому як змія проковтує істот, що живуть у норах, так і  
земля поглинає обох:  і  царя,  що не викликає  ворожнечі,  а  також брахмана,  що не йде до лісу.  Адже у 
людини, від народження немає ворога, о володарю народів! Той є чийсь ворог, з ким є спільні справи, але не 
стороння людина. Хто з нерозсудливости зневажає всезростаючим табором ворога, той підріже свій власний 
корінь, подібно тому як хвороба руйнує тіло того, хто її запустив. Адже навіть незначний ворог, якщо дати 
йому можливість надмірно зрости у силі, пожирає безтурботного, немов мурашник, що виник біля кореня 
дерева,  пожирає саме дерево.  О нащадку Аджамідхи,  так  нехай добробут  ворога не подобається тобі,  о  
нащадку Бгарати! Така політика, коли зневажають ворогами — тягар для мудрих людей, що вони повинні  
нести  на  своїх  плечах.  Хто  бажає  збільшення  своїх  багатств,  подібно  тому  як  зростає  тіло  від  дня  
народження, той завжди процвітає серед своїх родичів. Адже доблесть сприяє швидкому росту багатств. 
Поки я не придбаю багатства пандавів, доти в мене буде сумнів. Тому що я, або добуду те багатство, або  
ляжу, убитий у січі. В той час як я перебуваю в такому стані, який тепер для мене сенс у житті, о володарю 
народів! Адже пандави неухильно процвітають, ми ж зупинилися в своєму зростанні.

Так вістить розділ п’ятдесятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 1
Ш а к у н і  с к а з а в :
Те багатство у сина Панду, Юдхіштхіри, побачивши яке ти страждаєш, я відберу за допомогою гри в  

кості. Нехай буде викликаний супротивник. Не даючись сумнівам і не борючись перед лицем війська, я, як  
знавець,  кидаючи кості  й будучи  сам неушкодженим,  зможу перемогти недосвідчених.  Знай,  о  нащадку 
Бгарати, що ставки у грі — це мій лук, гральні «бабки» — мої стріли, таємне мистецтво в грі — моя тятива, і  
знай, що ігрове поле — моя колісниця.

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Цей знавець гри в  кості,  в  змозі,  о  царю, виграти багатство  у синів Панду за  допомогою гри.  Хай 

сподобається це тобі, о батьку!
Д х р і т а р а ш т р а  в і д п о в і в :
Я завжди додержуюся наставлянь мого брата, шляхетного Відури. Зустрівшись із ним, я довідаюся про 

його рішення в цій справі.
Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Відура, вільний від сумнівів, відверне твій розум від нашого наміру. Зайнятий наданням блага пандавам,  

він не так ставиться до мене, о каураво! Людина не повинна починати ніякої справи під впливом рад іншого,  
бо не буває в двох чоловіків спільності думок у справах, о нащадку Куру! Дурень, що охороняє себе тим, що 
намагається уникнути страху, гине подібно мокрій солом’яній циновці під час дощів. Ні хвороби, ні Яма не 
очікують того, хто перебуває в гараздах. Тому, доти поки є здоров’я, треба самим домагатися добробуту.

Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Я ніколи, о сину, не схвалював твоєї ворожнечі із сильними. Ворожість породжує відповідні дії, і вона ж 

є зброєю, хоча й не зроблена із заліза. Ти, о царевичу, вважаєш благом плетиво розбрату, що таїть у собі  
шкоду й вельми страшні  наслідки.  І  виникнувши колись випадково,  воно змусить  пустити в хід мечі  й  
стріли.

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Звичай гри в кості  був  установлений  людьми ще в  давні  часи,  тут  немає ні  руйнування,  ні  бою із 

застосуванням  зброї.  Хай  сподобається  тобі  сьогодні  слово  Шакуні.  Дай  зараз  розпорядження  швидко 
побудувати  палац  зборів.  Брами  небес  розкриються  для  нас,  коли  ми  будемо  грати  в  кості.  Цього  
заслуговують також й інші, усі, хто віддається цій грі. Адже в такий спосіб буде досягнута повна рівність 
між пандавами і самим тобою. Тому влаштуй гру в кості з пандавами.

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Мені не подобаються слова, сказані зараз тобою. Однак, що тобі приємне, те нехай буде зроблено, о  

володарю людей! Потім ти будеш каятися, що діяв згідно тим словам, бо подібні слова в майбутньому не 
приведуть до справедливости. Все це ще заздалегідь було саме так передбачене Відурою, що йде шляхом 
розуму й науки. Насувається велика небезпека, згубна для сімені кшатріїв, як і було визначено долею.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Сказавши так,  мудрий  Дхрітараштра  прийняв  долю найвищою і  невідворотною.  Слухняний  словам 

сина,  з  розумом,  збентеженим долею,  він  голосно  наказав  своїм  людям:  «Швидко  побудуйте,  як  треба,  
чудовий палац зборів, з тисячею колон і сотнею воріт, вкритий золотом і дорогоцінним каменем вайдурья,  
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увінчаний кришталевою аркою, в крошу довжиною й стільки ж завширшки». Почувши його веління, тисячі  
мудрих і вправних майстрів, моторних і безтурботних, побудували такий палац швидко і мистецьки, а потім 
принесли туди всякі предмети. І ось, за короткий час вони радісно повідомили царя, що палац завершено, що 
він прекрасний і  чудовий,  оснащений безліччю дорогоцінних каменів і  обставлений багато розписаними 
сидіннями, інкрустованими золотом. І тоді мудрий Дхрітараштра, володар людей, сказав своєму головному 
радникові  Відурі:  «Відправившись у столицю пандавів,  швидко достав сюди за  моїм велінням царевича 
Юдхіштхіру.  З’явившись  сюди  разом із  братами,  нехай він  подивиться  цей мій  чудесний  палац зборів,  
оздоблений безліччю дорогоцінних каменів і обставлений дорогими сидіннями. І нехай в ньому відбудеться  
дружня гра в кості».

Володар людей, цар Дхрітараштра, довідавшись про намір сина й вирішивши, що доля невідворотна,  
діяв саме в такий спосіб. Але Відура, кращий з учених, якому так несправедливо було сказано, не схвалив 
слів свого брата й мовив йому у відповідь: «Я не схвалюю твого веління, о царю! Не роби так. Я боюся 
загибелі нашого роду. Коли сини твої опиняться не в ладу,  безсумнівно виникне ворожнеча між ними. Я 
побоююся, що це відбудеться через гру в кості, о володарю людей!».

Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Та чвара, о Кшаттрі, не буде мене засмучувати, якщо доля не буде несприятлива мені. Адже увесь світ  

рухається з волі Творця, піддаючись в той же час впливу долі. Він не вільний. Тому, о Відуро, з’явившись за 
моїм велінням до царя Юдхіштхірі, притьмом достав сюди нескоримого сина Кунті.

Так вістить розділ п’ятдесят перший в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 2
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
І  тоді  Відура  примушено,  одержавши наказ  царя  Дхрітараштри,  відправився  на  чудових  і  швидких 

конях,  сильних,  з  гарними  зубами,  —  до  мудрих  пандавів.  Прямуючи  шляхом,  що  вів  у  місто  царя 
Юдхіштхіри, і досягши його, премудрий Відура вступив туди, вшанований двічінародженими. І прибувши в 
царський  палац,  подібний  до  житла  Кубери,  він,  з  душею  справедливою,  підійшов  до  сина  Дхарми 
Юдхіштхіри. Й шляхетний цар Аджаташатру,  нащадок Аджамідхи, завжди твердий у правді,  прийнявши 
Відуру з почестями, як личить, запитав потім його про Дхрітараштру і синів його.

Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
За твоїм настроєм не видно в тобі  радости.  Чи прийшов ти,  о Кшаттрі,  з миром? Чи слухняні  сини 

Дхрітараштри своєму старому батькові? І чи покірні його волі народи?
В і д у р а  в і д п о в і в :
Шляхетний цар разом із синами перебуває в повнім здоров’ї, оточений родичами, подібними Індрі. Він 

щасливий, о царю, разом з купою слухняних йому синів. Він вільний від суму, зайнятий тільки самим собою 
і досить самовпевнений. Цар кауравів велів передати тобі наступне, запитавши спочатку про твоє здоров’я й  
гаразди: «Цей палац зборів твоїх двоюрідних братів тільки-но споруджений мною по виду своєму дорівнює 
твоєму палацу. Приїдь і подивися його, о сину! Зустрівшись там з двоюрідними братами, о Партхо, зіграй з  
ними у дружню гру в кості й разом з усіма тішся потім. Ми будемо раді зустрічі  з тобою, а також і всі  
каурави,  ті,  що  зібралися  тут».  Ти  побачиш  там  і  тих  гравців,  які  доставлені  шляхетним  царем 
Дхрітараштрою, — шахраїв, які вже зібралися там. Із цим я з’явився сюди, о царю! Дай на це свою згоду.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Від гри в кості, о Кшаттрі, може виникнути розбрат між нами. Хто ж, знаючи це, схвалить гру в кості? 

Що ти сам вважаєш підхожим для нас? Адже всі ми слухняні твоєму слову.
В і д у р а  в і д п о в і в :
Я знаю, що гра в кості,  є корінь нещастя.  Мною додавалися зусилля,  щоб запобігти цьому,  але цар  

послав мене до тебе. Вислухавши це, о мудрий, зроби те, що в цьому випадку сприятливо.
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Крім синів Дхрітараштри, які інші досвідчені гравці збираються там грати? Я запитую тебе, о Відуро!  

Назви нам тих, з ким ми повинні будемо грати, роблячи ставки сотнями на сотні?
В і д у р а  с к а з а в :
Цар Гандхари Шакуні, о володарю народів, у мистецтві гри переважаючий усіх царів, який має велику 

вправність  рук,  і  осягнув  був  таємницею  гральних  костей,  Вівіншаті  та  цар  Читрасена,  Сатьяврата,  
Пурумитра і Джайя — всі вони зберуться там.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Видно,  найстрашніші  й  найвправніші  гравці,  які  завжди  розраховують  на  застосування  хитрости,  

зібравшись всі разом, присутні там. Але ж усе знаходиться під владою долі, прописаної творцем. Немає в 
мене бажання сьогодні грати в кості з тими шахраями. Я не бажаю за наказом царя Дхрітараштри, о мудрий,  
вступати у гру в кості, адже батько завжди прихильний до свого сина. Тому, о Відуро, скажи мені, що я  
повинен зробити. Я не бажаю грати із Шакуні, якщо тільки він, зухвалий, не викличе мене в Палац зборів.  
Викликаний же, я ніколи не відмовлюся. Тому що це моя непорушна й вічна обітниця.
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В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Сказавши так Відурі, цар справедливости велів зробити швидко необхідні приготування до від’їзду.  І  

наступного дня у супроводі родичів і почту,  взявши із собою Драупаді разом з надвірними жінками, він  
відправився в Хастінапур. «Подібно тому як сильний блиск, що раптово потрапляє в очі, позбавляє їх сили 
зору, так і доля віднімає в нас розум. І людина, зв’язана немов путом, попадає у владу долі». Сказавши так,  
цар Юдхіштхіра, син Прітхи, що упокорює ворогів, відправився разом із Кшаттрі, не відкидаючи виклику 
Дхрітараштри. І  Партха,  син Панду,  згубник ворожих героїв,  одягнений в царські  шати,  поїхав разом із  
братами на колісниці, дарованій йому царем Бахліки. Сяючи царською величчю і в супроводі брахманів,  
відправився він, викликаний Дхрітараштрою і спонуканням закону Часу.

Прибувши в Хастінапур, він відправився в палац Дхрітараштри. Потім пандава, справедливий душею,  
зустрівся із Дхрітараштрою, потім із Дроною і Бгішмою, Карною і Кріпою. І той володар зустрівся також, як 
личить,  із  сином Дрони.  Потім він,  міцнорукий  і  доблесний,  зустрівся  із  Сомадаттою,  з  Дурьйодханою, 
Шальєю і сином Субали, та з іншими царями, які заздалегідь з’їхалися туди, а також із Джайядратхою й з  
усіма кауравами. Потім міцнорукий Юдхіштхіра, оточений всіма братами, увійшов у палац мудрого царя 
Дхрітараштри. І він побачив там царицю Гандхарі, завжди вірну своєму чоловікові, постійно оточену своїми 
невістками,  як  Рохіні  — зірками.  Привітавши Гандхарі  й  сам зустрінутий  нею з  пошаною,  він  побачив 
старого батька, володаря, що володіє оком знання. Цар потім вдихнув запах його голови, а також, о царю, 
чотирьох інших нащадків Куру,  — синів Панду із Бгімасеною на чолі. І тоді радість охопила кауравів, о  
володарю народів, побачивши чоловіків-тигрів, пандавів, прекрасних видом.

Потім  з  дозволу  Дхрітараштри  вони  увійшли  у  відведені  будинки,  прикрашені  дорогоцінними 
каменями. Там відвідали їх надвірні жінки із Драупаді на чолі. Побачивши незрівнянну і блискучу пишноту 
Яджнясені, невістки Дхрітараштри не дуже зраділи. Потім чоловіки-тигри в супроводі жінок, виконавши 
спочатку тілесні вправи, зробили встановлені обряди — релігійні й для запобігання нещастям. Виконавши 
свої  щоденні  обряди  і  змастивши  своє  тіло  чудовим  сандалом,  всі  вони,  прагнучи  знайти  добробут, 
спонукали брахманів вимовити «свасті». Наситившись смачною їжею, нащадки Куру ввійшли потім у покої і 
під звуки співу жінок лягли спати. Чудова ніч пройшла для них у насолодах і розвагах. Потім, уславлені  
співом, вони, добре відпочивши, у належний час встали зі сну. Приємно провівши ніч, вони всі, зробивши 
ранком повсякденні обряди, увійшли потім у прекрасний палац зборів, де вже зібралися гравці.

Так вістить розділ п’ятдесят другий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 3
Ш а к у н і  с к а з а в :
Зал зборів заповнений, о царю, а всі хто зібрався тут, нетерпляче очікують свого часу, щоб зіграти. Тому 

нехай будуть кинуті кості та встановлені правила гри, о Юдхіштхіро!
Ю д х і ш т х і р а  в і д п о в і в :
Нечесна гра є гріх. Доблесть кшатріїв складається не в цьому. Немає тут і морального поводження, що 

затвердилося,  о царю! Так чому ти вихваляєш гру в кості? О Шакуні,  не обіграй нас нечесним шляхом, 
подібно жорстокій людині.

Ш а к у н і  м о в и в :
Розумний гравець, який стежить за рахунком гри і знає прийоми ведення нечесної гри, невтомний у 

застосуванні різноманітних способів кидання костей і добре знає гру, — зносить усе під час гри. Така гра в  
кості може сильно нашкодити одному з нас. Тому ти й говориш, що це стає погибеллю. Так зіграємо в кості, 
о царю! Не бійся! Зроби ставку та не барися!

Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Асіта Девала, кращий з мудреців, хто завжди осягає справи, які ведуть до воріт неба, сказав, що така  

гра, яка ведеться із вправними гравцями шляхом обману, є гріх. Чесна гра має вищою метою перемогу в  
сутичці, яка досягається справедливим шляхом. Шляхетні не говорять мовою млеччхів і не діють шляхом 
обману. Війна, яка ведеться без хитрости та обману, — це образ дій чесних людей. Ми прагнемо довідатися,  
як  краще  потрібно  шанувати  дарунками  брахманів,  відповідно  до  наших можливостей.  Тому не  виграй 
нечесним шляхом наше багатство. Навіть свого супротивника, о Шакуні, не перемагай таким шляхом. Я не 
бажаю ні щастя, ні багатства, добутих шляхом обману. Спосіб дії шахраюватого гравця, навіть якщо він грає 
без обману, ніколи не повинен схвалюватися.

Ш а к у н і  м о в и в :
Вчений брахман приходить  до  невченого  брахмана  саме  з  нечесних  спонукань,  зі  свідомістю своєї  

переваги.  І вчений  взагалі  приходить  до  невчених  з  тих  же  самих  спонук.  І це  люди  не  називають 
нечесністю. Так і ти, якщо, з’явившись до мене, вважаєш, що я буду діяти нечесно, і якщо тобою володіє 
страх, відмовся тоді від гри в кості.

Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
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Викликаний, я не відмовлюся — така моя непорушна обітниця. І доля всемогутня, о царю! Я перебуваю 
під владою долі. На цих зборах, з ким я повинен буду грати? Хто тут є інший, готовий поставити у грі проти  
мене? Тож нехай буде почата гра!

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Я дам дорогоцінні камені й багатства, о володарю народів! А грати за мене буде Шакуні, мій вуй.
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Гра, ведена одним замість іншого, представляється мені противною правилам. І ти, як учений, звичайно 

схвалиш це! Якщо ж таке твоє бажання, то нехай гра почнеться.
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
І коли гра в кості почалася, всі царі з Дхрітараштрою на чолі увійшли тоді в зал зборів. Бгішма, Дрона, і  

Кріпа,  і  велемудрий  Відура  пішли  за  ними,  із  не  дуже  радісними  серцями,  о  нащадку  Бгарати!  З  
левоподібними  шиями  й  великі  силою,  вони  попарно  й  порізно  зайняли  царські  сидіння,  численні  й 
різноманітні видом. І той зал зборів, о царю, блищав тими царями, котрі зібралися там, подібно тому як  
блищить саме небо від тих богів наділених великою долею, які зібралися на ньому. Всі вони були знавці Вед, 
герої з блискучою зовнішністю. Слідом за цим, о великий царю, почалася дружня гра.

Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Ось, о царю, безцінні перли, добуті при збиванні океану, і чудове намисто, вельми гарне і прикрашене  

чистим золотом. Це, о царю, моя ставка. А яка твоя відповідна ставка? Нехай буде зроблений такий хід, о  
брате мій! Я виграю цю ставку.

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
І в мене теж є дорогоцінні камені й різні багатства, але я не женуся за ними. Все ж, я виграю цю ставку.
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Тоді  Шакуні,  знавець  суті  гральних  костей,  взяв  кості  й  кинув  їх.  «Виграв!»,  —  сказав  Шакуні 

Юдхіштхірі.
Так вістить розділ п’ятдесят третій в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 3
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Ти пишаєшся, що виграв цю ставку лише шахрайським прийомом. О Шакуні, давай зіграємо, роблячи 

тисячні ставки. Ці сто посудин наповнені тисячею золотих нішка 14 кожна, моя скарбниця, невичерпні запаси 
золота, безліч срібла й інших коштовних металів — це, о царю, моє багатство. Я хочу зіграти на нього з  
тобою.

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
І коли так було сказано, Шакуні промовив тому цареві: «Я виграв!».
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Ось моя царська колісниця, рівна тисячі інших колісниць, вкрита тигровою шкурою, легка в керуванні, з  

відмінними колесами й іншими пристосуваннями, чудова, прикрашена безліччю дзвіночків, видає приємний 
гуркіт, який нагадує гуркіт грозових хмар або шум океану, колісниця, що привезла нас сюди, непереможна й 
священна,  котру  везуть  вісім  чудових  коней,  які  не  торкаються  землі  і  мають  масть,  подібну  кольору 
морського орла, улюблену по всій країні. Це моє багатство, о царю! На нього я зіграю з тобою.

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Почувши це, Шакуні, завжди рішучий у грі, вдавшись до обману, сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
У мене є тисяча збуджених слонів, о сину Субали, із золотими попругами, з вінками, що прикрашають  

їхні голови, із зображеннями лотосу на скронях і на чолі, обвішаних золотими гірляндами, з гарними білими 
бивнями, подібними до гряділі плуга, гідних возити на собі царів, здатних переносити в битві всякий шум,  
величезних тілом і в кожного з них по вісім самок, — всі ці слони здатні розтрощити ворожі міста й подібні  
до хмар величиною з гору. Це моє багатство, о царю! На нього я зіграю з тобою.

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
І коли син Прітхи говорив так, Шакуні, син Субали, з усмішкою сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :  
У мене є сто тисяч рабинь, юних і прекрасних, що носять браслети на зап’ястках і передпліччях, із  

золотими намистами навколо шиї, красно вбраних, прикрашених дорогими вінками, одягнених у гарні шати,  
змащених сандалом, які носять перли й золото, — усі  в найтонших платтях. Майстерні в танці й співах,  
вони, за моїм наказом, добре прислужують снатакам, сановникам і царям. Це моє багатство, о царю! На  
нього я зіграю з тобою.

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Почувши це, Шакуні, завжди рішучий у грі, вдавшись до обману, сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
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У мене є стільки ж тисяч рабів, шанобливих і прихильних, завжди одягнених у плащі, розважливих і 
мудрих, умілих, молодих, із блискучими сережками, з посудинами й блюдами у руках, вони вдень і вночі 
пригощають гостей. Це моє багатство, о царю! На нього я зіграю з тобою.

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Почувши це, Шакуні, завжди рішучий у грі, вдавшись до обману, сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Є у мене стільки ж колісниць, скільки і слонів, прикрашених золотом, з прапорами, запряжених добре 

навченими кіньми, — на них розміщені вої, які здатні боротися з колісниць різними способами й кожний з 
яких одержує по тисячі монет за свою щомісячну платню, незалежно від того, б’ються вони чи ні. Це моє  
багатство, о царю! На нього я зіграю з тобою.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Коли так було сказано Партхою, злочинний Шакуні, спонукуваний ворожістю, сказав Юдхіштхірі: «Я  

виграв!».
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Коней кольору куріпок і  пістрявих, з країни гандхарвів, прикрашених золотими вінками, яких охоче 

подарував гандхарва Читраратха володарю лука Гандіва.  Це моє багатство,  о царю! На нього я зіграю з  
тобою.

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Почувши це, Шакуні, завжди рішучий у грі, вдавшись до обману, сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ю д х і ш т х і р а  з н о в у  с т а в и в :
У мене є десятки тисяч колісниць, візків і коней, — вони стоять вже запряженими і оточені різними 

запряжними тваринами. Підібрані по тисячі кожної масті, вони п’ють лише молоко і харчуються добірним 
рисом. Усі з широкими грудьми, і їх там шістдесят тисяч. Це моє багатство, о царю! На нього я зіграю з 
тобою.

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Почувши це, Шакуні, завжди рішучий у грі, вдавшись до обману, сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ю д х і ш т х і р а  п р о д о в ж у в а в :
У мене є чотириста скринь-скарбниць, оббитих міддю і залізом, кожна з яких містить по п’ять дрон  

найчистішого золота. Це моє багатство, о царю! На нього я зіграю з тобою.
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Почувши це, Шакуні, завжди рішучий у грі, вдавшись до обману, сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».

Так вістить розділ п’ятдесят четвертий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 5
В і д у р а  с к а з а в :
Знай,  о великий царю, і  слухай,  що я тобі  скажу,  хоча почуте  може тобі  й не сподобатися,  як ліки  

вмираючому. Уже давно, як тільки народився підступний Дурьйодхана, він завив подібно шакалові. Ще тоді 
йому визначено було стати причиною загибелі роду бгаратів. Думаючи, що в будинку твоєму живе шакал, ти 
ж бо не знаєш, що він живе у вигляді Дурьйодхани. Слухай, що сказав Кавья. Той, хто збирає мед на горі,  
той, добувши його, не думає, що може впасти звідти. Піднявшись на її вершину й поринувши у своє заняття,  
він або гине, з’їдений бджолами, або скоро падає звідти долі.  Так і цей Дурьйодхана, збуджений грою в  
кості, подібно збирачеві меду, не бачить можливих наслідків. Він не уявляє зовсім свого падіння, вступаючи 
у ворожнечу з могутніми воями-колісничними. Тобі відомо, о великий царю, що андхаки, ядави й бходжи всі 
разом покинули  негідного Кансу.  І  коли на  їх  настійну вимогу він  був  убитий  Крішною,  винищувачем 
ворогів,  то  всі  ті  племена  радувалися  протягом  ста  років.  Нехай  Савьясачин,  за  твоїм  наказом,  уб’є 
Суйодхану. Після того як буде вбитий цей лиходій, нехай всі каурави насолоджуються щастям. За ворону 
купи цих павичів, і за шакала купи тигрів. Купи, о царю, за Дурьйодхану пандавів. Не поринай ув океан  
журби! «Заради родини можна покинути одну людину, заради села можна залишити родину. Село можна  
покинути заради країни, а заради себе — і всю землю», — так говорив всезнаючий Кавья, що читає думки  
всіх істот і наводить жах на всіх ворогів, могутнім асурам, щоб спонукати їх покинути Джамбху.

Кажуть, що хтось, оселивши у себе в будинку лісових птахів, здатних вивергати золото, потім, о царю, 
убив їх з жадібности. Сліпий від жадоби, він заради золота завжди знищував предмети своїх задоволень, о 
приборкувачу ворогів, і цим швидко губив своє сьогодення і майбутнє. Тож, через бажання одержати вигоду 
сьогодні — не переслідуй пандавів, о туре з роду Бгарати! Осліплений нерозсудливістю, ти будеш каятися 
потім подібно людині, що вбила птахів. Як квіткар збирає квіти в своєму саду, знову й знову переймаючись 
до нього все більшою любов’ю, так і ти, о нащадку Бгарати, збирай з пандавів квіти щораз, коли останні 
з’являються. Не спалюй їх до самих коренів, подібно тому як спалює дерева той, хто готує деревне вугілля. 
Не йди разом зі своїми синами, сановниками і військом до погибелі. Адже хто може поборотися з партхами, 
коли  вони  згуртовані,  о  нащадку  Бгарати?  Навіть  сам  володар  марутів  не  в  змозі  зробити  це  разом  з 
марутами.
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Так вістить розділ п’ятдесят п’ятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 6
В і д у р а  м о в и в :
Гра  в  кості  — корінь  розбрату,  вона  веде  до  взаємної  звади  або  великої  битви.  Вдавшись  до  неї,  

Дурьйодхана, син Дхрітараштри, викличе до себе сувору ворожість. Нащадки Пратіпи 15 і Шантану разом з 
їхніми грізними військами та союзниками бахліками, з провини Дурьйодхани, всі потраплять у біду. Саме  
від одурманення Дурьйодхана позбавляє насильно добробуту своє царство, подібно тому як від збудження 
бик ламає свій власний ріг. Герой або вчений, який іде за думкою іншого, о царю, зневажаючи власними  
поглядами,  поринає  в  страшне  нещастя,  подібно  людині,  що  іде  в  океан,  сідаючи  в  човен,  керований 
хлопчиком.  Дурьйодхана  грає  в  кості  з  Пандавом,  а  ти  захоплюєшся,  що  він  виграє.  Від  надмірного 
захоплення виникає бій,  в  результаті  якого наступає  загибель мужів.  Твоє  замилування  грою з  поганим 
присмаком, приведе до пагубних наслідків. В твоєму серці з’явилася рішучість до гри в результаті того, що 
ти додержувався порад інших. Нехай має успіх звеличення Юдхіштхірою мирних засобів, бо цей чудовий 
володар лука вільний від думок ворогів. О нащадки Пратіпи й Шантану, о царю, послухайтеся слова Кавьї,  
хай не пройде воно повз вашу увагу. Заспокойте страшний вогонь, що вже почав тліти, не доводячи до війни. 
Якщо пандава Аджаташатру, подоланий болем від гри в кості, не зможе приборкати свій гнів, а слідом за 
ним  і  Врікодара,  Савьясачин  і  обидва  близнюки,  то  хто  тоді  буде  в  час  випробувань  вашим островом 
притулку? О великий царю, ти сам — джерело багатств. Ще здавна в тебе є таке величезне багатство, яке ти  
подумки побажав би виграти в кості. Якщо ти обіграєш пандавів, то яка від цього буде користь? Замість 
багатства, виграй краще самих партхів. Ми всі знаємо про мистецтво гри в кості сина Субали. Цей гірський 
цар знає різні нечесні прийоми у грі. Нехай Шакуні відправляється туди, звідки він прибув, бо, о нащадку  
Бгарати, цей гірський цар діє застосовуючи обман.

Так вістить розділ п’ятдесят шостий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 7
Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Ти завжди похваляєшся лише славою своїх ворогів, потай нехтуючи синами Дхрітараштри. Ми знаємо 

тебе, о Відуро, кого ти любиш. Ти зневажаєш нами, немов дітьми. Людина, хоча й по іншому висловлює до 
кого-небудь своє ставлення,  легко може бути розпізнана по зовнішніх своїх ознаках,  бо вона відповідно 
пускає  в  хід  осуд  або  хвалу.  Мова  твоя  і  думки  видають  твоє  серце.  Адже  ти  мовою своєю висловив 
ворожість набагато сильнішу, ніж вона є у твоїй душі. Ти — немов хижак, прийнятий нами на коліна, і ти,  
немов кіт, шкодиш тому, хто утримує тебе. Адже говорять, що немає більш тяжкого гріха, ніж нанесення  
шкоди своєму благодійникові. Так чому ти, о Кшаттрі, не боїшся цього гріха? Перемігши своїх ворогів, ми 
одержали велику перевагу. Не говори, о Кшаттрі, стосовно нас брутальних слів. Завжди бажаючи дружніх  
зв’язків зі своїми ворогами, ти в той же час відчуваєш до нас ненависть у своєму осліпленні. Людина, що 
говорить  такі  слова,  іде  назустріч  ворогові,  й  при  вихвалянні  ворога  вона  розголошує  таємниці  своїх 
прихильників. Хіба не мучить тебе сором від такого твого вчинку? Ти сьогодні мелеш усе, що хочеш. Не  
нехтуй нами, ми знаємо твої помисли. Учися краще мудрости у старців. Бережи свою придбану славу,  о  
Відуро!  Не втручайся в чужі  справи. Не уявляй,  о Відуро,  що ти наш наставник.  Не кажи нам постійно 
брутальних слів. Я не запитую тебе, о Відуро, що може бути корисним для мене. Будь щасливий, о Кшаттрі,  
не дратуй нас, ми вже натерпілися від тебе. Є тільки один володар, і немає другого володаря. Він наглядає 
навіть за людиною, що перебуває в лоні матері. Мною він керує. Подібно тому як вода тече вниз схилом, так 
і  я йду шляхом, що мені призначений ним. Хто розбиває свою голову об скелю і годує  змію, той діє у  
подібних справах саме відповідно до своїх міркувань. Хто намагається насильно керувати ким-небудь, той в 
результаті стає його ворогом. Але вчений візьме до уваги те, що буде виходити із дружнього ставлення. Хто, 
спочатку запаливши полум’яний вогонь, потім не тікає поспішно від нього, того вже ніде не зможуть знайти,  
навіть  у  вигляді  залишків  попелу,  о  нащадку Бгарати!  Не  слід  давати притулку  тому,  хто  належить до  
ворожої партії, хто ненавидить свого заступника, і особливо, о Кшаттрі, недобрій людині. Тож іди, о Відуро,  
туди куди хочеш. Адже невірна дружина, хоча з нею добре поводяться, однаково залишає свого чоловіка.

В і д у р а  м о в и в :
Скажи принаймні, о царю, про справжню дружелюбність тих хто залишає людину через її настанови,  

подібні  моїм.  Адже  серця  у  царів  неспокійні:  давши  спочатку  запевнення  у  своїй  дружбі,  вони  потім 
убивають палицями.  Будучи  насправді  дурним,  о царевичу,  ти уявляєш,  що вже дозрів розумом,  а  я  — 
дитина,  о  тупоумний!  Хто,  спочатку  прийнявши  людину  як  друга,  потім  її  ганьбить,  той  і  є  дитина.  
Тупоумний не йде до чесноти, подібно тому як кепська дружина — в будинок ученого брахмана. Непорушне  
встановлення не може сподобатися тобі, бикові з роду Бгарати, як шістдесятирічний чоловік — юній дівчині.  
Якщо ти після цього хочеш почути приємне щодо всіх вчинків, добрих або поганих, то запитай про це, о  
царю, жінок, ідіотів, калік і подібного роду дурнів. Справді, о нащадку Пратіпи, людину,  яка говорить у 
відповідь приємне, тут завжди можна знайти, але мовця неприємного, хоча й правильного, а так само того, 
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хто слухає подібні речі, — такого знайти важко. Хто, довірившись закону і нехтуючи тим, що приємно чи  
неприємно його володарю, каже неприємні речі, але по суті правильні, — в тому цар має справжнього друга. 
Пий, о  великий царю,  упокоривши свій гнів,  трунок,  який п’ють благочестиві,  але не п’ють нечестивці,  
трунок, який нагадує собою ліки — гіркі, гострі й пекучі, безславні (через непридатність до вживання), 
неприємні та огидні. Я завжди бажаю щастя й багатства синові Вічитравірьї разом з його синами. І, як щораз  
вам буде від мене шана, точно так само й мені нехай брахмани побажають добробуту! Хай не гнівить вчений 
таких змій, в чиїх очах є отрута. Так я говорю тобі про це з турботою, о нащадку Куру! 

Так вістить розділ п’ятдесят сьомий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 8
Ш а к у н і  м о в и в :
Ти  програв  багато  багатства,  яке  належить  пандавам,  о  Юдхіштхіро!  Якщо  в  тебе,  о  Каунтейє,  є 

багатство ще не програне, то скажи про нього.
Ю д х і ш т х і р а  в і д п о в і в :
Я знаю, що моє багатство невимірне, о сину Субали! Так чому ж, о Шакуні, ти запитуєш про нього?  

Нехай  буде  тобою  зроблена  ставка  в  тисячу,  мільйон,  десять  мільйонів  і  сто  мільйонів,  більйон,  сто 
більйонів і тисячу більйонів та навіть у цілий океан. Це моє багатство, о царю! На нього я зіграю з тобою.

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Почувши це, Шакуні, завжди рішучий у грі, вдавшись до обману, сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
В мене є незлічима кількість худоби й коней, багато молочних корів, кіз і овець, а також дещо інше, що 

є у другорядних каст,16 що населяють східні береги Синдху (Інд) о сину Субали! Це моє багатство, о царю! 
На нього я зіграю з тобою.

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Почувши це, Шакуні, завжди рішучий у грі, вдавшись до обману, сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
У мене залишилося ще багатство, о царю: місто, країна й земля разом з їхніми надбаннями, крім того,  

що належить брахманам, і самі люди, які населяють її, крім брахманів. Це моє багатство, о царю! На нього я  
зіграю з тобою.

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Почувши це, Шакуні, завжди рішучий у грі, вдавшись до обману, сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Ось блищать ці царевичі, о царю, із сережками і намистами із золотих монет та всіх інших прикрас на  

тілі, якими вони увішані. Це моє багатство, о царю! На нього я зіграю з тобою.
В а й ш а м п а я н а  з н о в у :
Почувши це, Шакуні, завжди рішучий у грі, вдавшись до обману, сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Цей смаглявий юнак із червоними очима, із плечима ніби у лева, міцнорукий — моя єдина ставка, бо це  

— моє багатство.
Ш а к у н і  в і д п о в і в :
Царевич Накула милий тобі, о царю Юдхіштхіра! Але він вже наше багатство. На кого ж ще ти зіграєш 

тепер?
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Сказавши так, Шакуні кинув свої кості, потім він сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Цей  Сахадева  дотримується  законів,  в  цьому  світі  він  здобув  звання  вченого.  Хоча  царевич  і  не  

заслуговує цього бо він милий мені, я зіграю з тобою на нього, немов він зовсім не дорогий мені.
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Почувши це, Шакуні, завжди рішучий у грі, вдавшись до обману, сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ш а к у н і  м о в и в :
Ці  обидва  сина  Мадрі,  милі  тобі,  о  царю,  виграні  мною.  Але  ще  більш шановані  тобою,  я  гадаю, 

Бгімасена та Дхананджайя.
Ю д х і ш т х і р а  в і д п о в і в :
Ти, о дурню, звичайно чиниш несправедливо, бо ти не піклуєшся про моральне поводження, адже ти  

хочеш посіяти розбрат між нами, одностайними.
Ш а к у н і  н а  т е є :
П’яний падає у прірву, і він, недбайливий, перебуває там без руху. Ти — самий старший серед нас, о  

царю, і найчудовіший. Поклоніння тобі, о туре з роду Бгарати! Гравці, які грають мов несамовиті, мелють  
таке, о Юдхіштхіро, чого вони не бачать навіть уві сні чи наяву.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
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Хто в битві переправляє нас немов корабель на інший берег, хто царевич відважний, завжди перемагає 
ворогів, на того героя в усьому світі, на Пхалгуну, хоча він і не заслуговує того, я зіграю з тобою, о Шакуні!

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Почувши це, Шакуні, завжди рішучий у грі, вдавшись до обману, сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ш а к у н і  м о в и в :
Цей лучник пандавів — пандава Савьясачин виграний мною. Зіграй тепер на улюбленого Бгіму, о царю,  

бо це єдина ставка у грі, що ще залишилася в тебе, о Пандаво!
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Хто наш ватажок, хто керує  нами в битві  подібно Громовержцю — одного з  ворогів данавів,  хто з  

очима, що дивляться скоса, зі зрослими бровами, шляхетний душею, із плечима лева, хто ніколи не терпить 
образ, кому немає рівного силою, хто тут найперший серед володарів палиці й хто розтрощує ворогів — на  
того царевича Бгімасену, хоча він і не заслуговує того, я зіграю з тобою, о царю!

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Почувши це, Шакуні, завжди рішучий у грі, вдавшись до обману, сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ш а к у н і  м о в и в :
Ти програв веле багатства разом з конями і слонами, а також своїх братів. Скажи, о Каунтейє, чи є в тебе 

ще багатство, яке не програне?
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Я самий старший серед братів і улюблений ними. Переможені тобою у грі,  ми повинні будемо самі  

виконувати роботу, яку зазвичай роблять при подібному нещасті.
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Почувши це, Шакуні, завжди рішучий у грі, вдавшись до обману, сказав Юдхіштхірі: «Я виграв!».
Ш а к у н і  м о в и в :
Ти зробив найбільший гріх тим, що програв себе самого. В той час як у тебе є ще багатство, о царю,  

програти себе самого є гріх.
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Сказавши так, він, вправний у грі в кості, переміг одним ударом костей усіх героїв світу, що були там,  

одного за одним.
Ш а к у н і  м о в и в :
Адже є ще мила тобі цариця — єдина, поки що не програна ставка. Постав Крішну, царівну Панчали.  

Нею ти знову виграєш себе.
Ю д х і ш т х і р а  в і д п о в і в :
Не маленька і не висока, не занадто темна і не рум’яна, з очима, збудженими від пристрасти, — на неї я 

зіграю з тобою, на ту, чиї очі подібні до пелюсток осіннього лотосу, чиї пахощі нагадують осінній лотос,  
котра сама тішиться осінніми лотосами, яка станом своїм сурозмірна з богинею Шрі, яка може бути такою, 
що чоловік зажадає собі за дружину через її ніжність, досконалості її краси й характеру,  яка лягає спати 
останньою і  просинається першою, та  спостерігає за  всім,  що зроблено і  не зроблено,  аж до пастухів  і  
вівчарів; чиє лице, коли воно вкрите потом, сяє, начебто лотос або жасмин, в якої стан тонкий мов вівтар, у  
якої довге волосся, мідно-червоні очі й не занадто густий пушок на тілі — на таку царівну Панчали, о царю,  
на Драупаді, із красивим станом і чарівним тілом, на жаль, на таку ставку я зіграю, о сину Субали!

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Коли були сказані такі слова царем справедливости, о нащадку Бгарати, пролунали голоси старців, що 

перебували  у  залі  зборів:  «Ганьба,  ганьба!».  І  збори  захвилювалися,  серед  царів  піднявся  шепіт  
розчарування, а в Бгішми, Дрони, Кріпи та інших навіть виступив піт. Відура, узявшись за голову,  сидів, 
немов втратив життя, в роздумах схиливши лице і зітхаючи, подібно змієві. Але Дхрітараштра, задоволений 
у душі, питав знову й знову: «Чи виграна ставка, чи виграна ставка?», — адже не міг сховати своїх радісних 
почуттів. Сильно зрадів Карна разом з Духшасаною та іншими, але у інших, що були на зборах, почали 
капати  сльози  з  очей.  А  син  Субали,  охоплений  збудженням,  з  виглядом  переможця,  не  роздумуючи,  
викликнув: «Я виграв!» — і взяв назад ті кості.

Так вістить розділ п’ятдесят восьмий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 9
Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Йди, о Кшаттрі, приведи сюди Драупаді, улюблену й шановану дружину пандавів. Нехай вона швидко 

прийде й підмете обійстя, і нехай нам на радість вона буде разом з рабинями.
В і д у р а  в і д п о в і в :
Незбагненне стається від подібного тобі, позаяк ти не уявляєш, о дурню, що сам зв’язаний путами. Ти 

не знаєш, що висиш над прірвою. Від надлишку сили ти, будучи лише дрібною твариною, лютиш тигрів.  
Смертельно отруйні, з повним черевом, змії в тебе на голові. Не гніви їх, о тупоумний, не йди в оселю Ями.  
Адже Крішна не може бути рабинею, о нащадку Бгарати, бо вона була поставлена у грі царем уже після того, 
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як той перестав бути владикою над собою, — така моя думка. Подібно тому як бамбук приносить плоди,  
коли вже сам гине, так і цей цар, син Дхрітараштри, здобуває своє багатство у грі. Уже цілком зрілий, він не  
уявляє собі, в час своєї смерти, що гра в кості веде до ворожнечі, яка породить серйозні небезпеки. Не треба 
ніколи говорити жорстоких слів і цим заподіювати біль іншому. Не треба низькими методами заволодівати  
іншим.  Не  слід говорити таких слів,  яких боялися б  інші,  неприємних і  ведучих  у  пекло.  Адже образи 
сиплються з вуст.  Вражений ними мучиться день і  ніч.  А вони попадають зовсім не у невразливі  місця  
іншого. Тому вчена людина не повинна ніколи вимовляти їх стосовно інших. Якось один цап, риючи ногами 
землю, відкопав кинуту кимсь зламану зброю, і копаючи, нею він страшно роздер собі горло. Не ятри ж 
подібним чином ворожнечу із  синами  Панду.  Тільки  люди,  подібні  до  псів,  не  говорять  нікому нічого  
похвального: ні людині поганій, ні лісовому жителеві, ні домогосподареві, ні пустельникові, ні тому хто має  
успіх у знаннях, — вони завжди тільки викидають огуду. Ти не знаєш, о сину Дхрітараштри, що безчестя є 
найстрашніші двері у пекло. За тобою пішли, в інтересах гри, багато хто з кауравів разом з Духшасаною. 
Навіть посудини з гарбуза можуть тонути, а камені можуть плавати, і кораблі на воді постійно збиваються зі  
свого шляху,  але цей дурний цар, син Дхрітараштри, не слухає моїх слів, хоча вони за значенням цілком 
прийнятні  для  нього.  Коли  не  слухають  мудрих  і  цілком  прийнятних  слів  і  зростає  жадібність,  то 
безсумнівно наступає кінець кауравів і страшна загальна загибель.

Так вістить розділ п’ятдесят дев’ятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 0
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
«Ганьба  хай  буде  Кшаттрі!»,  —  так  говорячи,  син  Дхрітараштри,  п’яний  гордістю,  кинув  оком  на 

посильного  й  сказав  йому  на  зборах  серед  вельмишановних  старців:  «Агов,  посильний,  приведи  сюди 
Драупаді. У тебе ж немає страху перед пандавами. Адже один тільки Кшаттрі сперечається боягузливо. І 
ніколи він не бажав нам успіху!». Коли так було сказано, той посланець-сута, почувши слово царя, притьмом 
відправився і, увійшовши у світлиці, мов пес у лігвище лева, наблизився до дружини пандавів.

П о с л а н е ц ь  к и н у в :
В той час як Юдхіштхіра був одержимо захоплений грою в кості, Дурьйодхана, о Драупаді, виграв тебе. 

Коли ти з’явишся у палац Дхрітараштри, я поведу тебе для виконання роботи служниці, о Яджнясені!
Д р а у п а д і  в і д п о в і л а :
Як же ти говориш мені так, о посланцю? Який царський син може грати на свою дружину? Нерозумний  

цар був далебі п’яний, захоплений грою в кості. Хіба не було в нього нічого іншого, щоб зробити ставку в 
грі?

П о с л а н е ц ь  н а  т е є :
Коли в нього не виявилося більше нічого для ставки, тоді Аджаташатру,  син Панду,  зіграв на тебе.  

Спочатку цар поставив своїх братів, потім самого себе, а потім уже тебе, о царівно!
Д р а у п а д і  р е к л а :
Йди назад до гравця і, з’явившись у зал зборів, запитай його, о сину сути, чи програв він спочатку себе 

чи ж мене. О нащадку Бгарати! Довідавшись це, приходь сюди й тоді веди мене із собою, о сину сути!
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
І повернувшись у зал зборів, посланець передав тоді Юдхіштхірі ті слова Драупаді: «Чиїм володарем ти 

був,  коли  програв  нас?  — запитала  тебе  Драупаді.  — Чи  програв  ти  спочатку  себе  чи  ж  мене?».  Але 
Юдхіштхіра залишався нерухомий, начебто втратив життя. І не сказав він ані слова у відповідь тому суті — 
ні гарного, ні поганого.

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
З’явившись сюди, нехай Крішна, царівна Панчали, задасть це питання. І нехай усі почують слова, які  

будуть вимовлені між ним і нею.
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Покірний  волі  Дурьйодхани,  той  посланець-сута,  відправився  знову  в  царський  палац,  будучи  сам 

сильно засмучений, сказав Драупаді: «Ті, хто перебувають у залі зборів, о царівно, кличуть тебе. Я думаю,  
що наступила загибель кауравів. Адже якщо ти, о царівно, з’явишся на збори, недоумкуватий Дурьйодхана  
не зможе захищати своє багатство.

Д р а у п а д і  м о в и л а :
Так безсумнівно  визначив той,  хто  встановлює мир.17 Щастя й нещастя  однаково зачіпає  обох — і 

мудрого і дурного. Але моральний закон, кажуть, найвищий у світі. Якщо він оберігається, то він приносить  
нам добробут.

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Юдхіштхіра ж, довідавшись про ті наміри Дурьйодхани, послав до Драупаді свого вірного посланця, о 

нащадку Бгарати, передати, щоб, хоча й прикрита одним лише шматком одягу, з вузлом, зав’язаним знизу,  
через те що в неї наступили місячні, ридаюча, царівна Панчали прийшла в зал зборів і стала перед своїм 
свекром. Глянувши на обличчя пандавів, цар Дурьйодхана, обрадуваний, сказав тоді суті: «Приведи її сюди, 
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посланцю! Нехай каурави відповідають у її  присутности».  Тоді сута,  слухняний його волі,  але зі  страху 
перед гнівом дочки Друпади, залишивши свою гордість, знову сказав на зборах: «Що я повинен говорити 
Крішні?».

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
О Духшасано, цей син сути, мій посильний, з невеликим розумом, боїться Врікодари. Ти сам насильно 

приведи Яджнясені. Що можуть зробити наші вороги, які втратили владу над собою?
Почувши веління свого брата, той царевич Духшасана піднявся тоді з очима червоними від гніву,  і,  

увійшовши у покої могутніх воїв-колісничних, сказав царській дочці Драупаді: «Іди, о царівно Панчали, ти  
виграна нами, о Крішно! Відкинувши сором, подивися на Дурьйодхану. Догоджай відтепер кауравам, о ти з 
очима довгастими ніби пелюстки лотосу! Ти виграна нами за законом, іди ж у зал зборів».

Тоді вона встала із сильно стривоженою душею і, витерши рукою своє бліде обличчя, пригноблена,  
побігла туди, де перебували жінки старого царя, бика з роду Куру. Але Духшасана, люто волаючи від гніву,  
стрімко кинувся слідом за нею і схопив царствену дружину за довге синювато-чорне кучеряве волосся. За  
волосся,  яке  було  окроплене  водою,  освяченою  мантрами  при  завершенні  великого  жертвопринесення 
Раджасуя,  грубо  схопив син Дхрітараштри,  зневажаючи могутністю пандавів!  І  схопивши її,  Духшасана 
привів Крішну з розпущеною косою густо-чорного волосся у зал зборів і поволік її, немов беззахисну, хоча 
вона й мала захисників, подібно тому як вітер тягне жалюгідну бананову пальму. І тягнена, вона, зігнувши 
своє струнке тіло, промовила слабким голосом: «Сьогодні в мене почалися місячні, і я в одному лише платті,  
о тупоумний! Ти не смієш приводити мене в зал зборів, о негіднику!». Тоді Духшасана сказав Крішні, грубо 
схопивши її за чорне волосся: «Волай про захист хоч до Крішни й Джишну, які суть втіленні Харі й Нара на  
землі, а я все ж потягну тебе! Наступили в тебе місячні, о Яджнясені, чи в одному ти платті,  чи зовсім 
роздягнена, — ти виграна нами у грі й стала нашою рабинею, і бажання наше — щоб ти перебувала серед  
рабинь, скільки нам буде завгодно!».

З  розпатланим волоссям,  у  платті,  що  наполовину впало  з  неї,  бо  її  тягнув  Духшасана,  соромлива  
Крішна, розгнівана, сказала слабким голосом такі слова: «В цьому залі зборів усі присутні навчені шастрам, 
знавці жертовних та інших обрядів, усі подібні Індрі своєю доблестю, — серед них усі або мої наставники, 
або особи, гідні бути наставниками. Перед ними я не смію стояти в такому вигляді. О лиходію, о ти, чиє 
поводження  негідне,  не  роздягай  мене  і  не  тягни  мене.  Тобі  не  простять  царевичі,  якщо навіть  твоїми 
союзниками стали би боги разом з Індрою. Цар Юдхіштхіра, син Дхарми, зараз зв’язаний виконанням свого 
морального закону, а закон дуже тонкий — він осягається лише досвідченими. Навіть словом я не бажаю 
визнати за ним ні найменшого пороку, залишаючи вже осторонь його власні гідності. Але це негідно, що ти 
тягнеш мене, з місячними, до героїв роду Куру. Адже ніхто не висловить схвалення тобі й безсумнівно не 
поділяє твого рішення. Ганьба хай упаде на всіх вас! Справді, загинув моральний закон нащадків Бгарати, а 
також звичаї тих, хто знає спосіб життя кшатріїв, коли всі каурави у залі зборів мовчазно спостерігають, як 
порушується межа морального закону роду Куру. Ні у Дрони, ні у Бгішми, ні навіть у шляхетного Кшаттрі й 
царя  немає  ясного  розуміння,  бо  ці  старці,  найперші  з  кауравів,  не  зауважують  цього  страшного 
беззаконня!».

Так говорячи жалібно, вона, гарна станом, скоса глянула на своїх розгніваних мужів. Вона ще більше 
запалила пандавів, охоплених гнівом, своїми докірливими поглядами. І вони не відчували такого страждання 
через те, що віднято їхнє царство, багатство й кращі дорогоцінні камені, яке відчули вони коли мучилася  
Крішна,  і  від  її  погляду,  викликаного  гнівом.  А  Духшасана,  помітивши,  що  Крішна  дивиться  на  своїх 
жалюгідних чоловіків, потягнув її, немов безтямну ще швидше й крикнув їй зі сміхом: «Рабиня!».  Карна ж 
вельми зрадів тим словам і висловив схвалення, голосно сміючись.  І цар Гандхари Шакуні,  син Субали,  
також привітав Духшасану. А інших, які були там, у залі зборів, крім тих двох і сина Дхрітараштри, охопила 
велика скорбота, бачачи Крішну, тягнуту так по залі зборів.

Б г і ш м а  м о в и в :
Через тонкість закону, о благословенна, я не можу належним чином вирішити твоє питання, бо знаю, що  

той хто не має багатства не може робити ставку в грі на багатство інших, і знаю також, що дружини завжди є  
залежними від своїх чоловіків.  Юдхіштхіра може покинути всю землю, повну багатств, але він не може 
відмовитися  від  справедливости.  Адже  Пандавом  було  сказано:  «Я  програв  себе!»,  — тому я  не  можу 
вирішити це питання.  Серед людей,  Шакуні  не має собі  суперника  у грі  в кості.  Син Кунті  сам виявив 
бажання грати з ним. Шляхетний сам не вважає цю гру безчестям. Тому я не в змозі відповісти на твоє 
питання.

Д р а у п а д і  с к а з а л а :
Будучи викликаний у палац зборів, цар, зовсім не володіючи мистецтвом гри в кості, повинен був грати  

з досвідченими, злочинними, підлими й нечесними гравцями. Чому ж говорять, що він сам виявив бажання? 
Цей очільник кауравів і  пандавів,  володіючи чистою душею, не міг розпізнати нечесних прийомів і  був  
переможений усіма гравцями, що об’єдналися разом. І тільки потім він зрозумів, що це шахрайство. На цих  
зборах перебувають каурави — володарі своїх синів, а також невісток. Нехай всі вони, помізкувавши над 
моїми словами, відповідають належним чином на це питання.
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В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Коли вона так говорила,  жалібно ридаючи, і  не раз поглядала на своїх мужів,  Духшасана сказав їй  

багато  грубих,  неприємних і  гірких слів. Бачачи її,  тягнену в той час,  коли в неї  наступили  місячні,  зі  
спущеним верхнім платтям, бачачи її в такому стані, чого вона зовсім не заслуговувала, Врікодара, вкрай 
пригноблений всією своєю істотою, кинувши оком на Юдхіштхіру, вибухнув гнівом.

Так вістить розділ шістдесятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 1
Б г і м а  с к а з а в :
В кублах гравців перебувають жінки легкої поведінки, о Юдхіштхіро, але навіть ті на них не грають, бо 

навіть у тих до них є жаль! Данина й інше величезне багатство, що дав цар країни Каші, а також дорогоцінні  
камені, запряжні тварини, багатства, збруя й зброя, яку доставили інші царі, наше царство, ти сам і ми — усе  
віднято у грі нашими ворогами. Однак у мене від усього цього не виникало гніву, бо ти — наш володар. Але 
я вважаю злочинним те, що ти грав на Драупаді. Адже ця діва, що знайшла пандавів собі за чоловіків, яка не 
заслуговує такого поводження, через тебе одного терпить муки від низьких і злісних кауравів, схильних до 
безчесних вчинків. Заради неї гнів мій обрушується на тебе, о царю! Я спалю твої руки. О Сахадево, принеси 
вогню!

А р д ж у н а  м о в и в :
Раніше, о Бгімасено, ти ніколи не казав подібних слів. Безсумнівно, жорстокі вороги позбавили тебе  

твоєї високої моральности. Не слід виконувати бажань ворогів. Дотримуйся найвищого закону. Ніхто не сміє 
переступити  волю  свого  старшого  справедливого  брата.  Адже  будучи  викликаним  ворогами,  цар,  
пам’ятаючи про обов’язок кшатріїв, грав у кості з волі інших. Це безсумнівно сприяє нашій великій славі.

Б г і м а с е н а  м о в и в :
Якби я знав, що так зроблено ним самовільно, то я насильно, з’єднавши обидві його руки, спалив би їх  

на палаючому вогні.
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Бачачи, як страждають пандави і, як мучиться царівна Панчали, Вікарна, син Дхрітараштри, так сказав:  

«На те питання, що задала Яджнясені, відповідайте, о царі! Якщо ми не вирішимо цього питання, ми негайно 
потрапимо в пекло. Бгішма й Дхрітараштра — два щонайстарших нащадка роду Куру,  з’єднавшись разом,  
нічого не сказали, а також велемудрий Відура. Тому й син Бхарадваджи, наставник усім нам, а також Кріпа  
— ці кращі з двічінароджених теж не відповіли на питання. Але інші царі, які зібралися тут з усіх боків,  
нехай, відкинувши пристрасть і гнів, відповідають на це питання згідно свого судження. Дайте відповідь, о 
царі, на те питання, що не раз задавала чарівна Драупаді, і, помізкувавши, скажіть, хто на чиїй стороні!».  Так 
він багаторазово говорив усім тим, хто був  на зборах. Але охоронці землі не сказали йому нічого — ні 
гарного, ні поганого. Звертаючись так не раз до всіх царів, Вікарна, стискаючи свої руки й зітхаючи мов  
змій, сказав: «О володарі землі, чи відповісте ви на це питання або зовсім не відповісте, а я скажу тут те, о  
каурави, що вважаю справедливим. О кращі з мужів, зазвичай вважають, що чотири пороки є у царів: це  
полювання, пияцтво, гра в кості й надмірне захоплення любовними втіхами. Адже людина, що має до них  
пристрасть, живе, відкидаючи закон. І світ не схвалює дій, чинених тим, хто підвладний таким порокам.  
Тому,  коли син Панду,  одержимий таким пороком гри,  був  викликаний гравцями,  він зробив ставку на  
Драупаді. Вона ж, бездоганна, є загальною дружиною всіх пандавів. Програвши спочатку себе, цей пандава  
зробив ставку на неї. Син Субали, сам прагнучи зробити ставку,  умовив Юдхіштхіру зіграти на Крішну.  
Помізкувавши про все це, я не вважаю її програною!».

Коли почули це, серед присутніх на зборах піднявся великий шум, — всі вони схвалювали Вікарну й 
засуджували сина Субали. І коли шум стих, син Радхи, розгніваний, простягши блискаючу руку, сказав таке 
слово: «Насправді у Вікарни спостерігається дуже багато мінливого. Але гнів, що йде від нього, послужить  
для його ж знищення, подібно тому як вогонь, що виник від тріски, її ж знищує. Ці, всі тут присутні,  не 
сказали нічого, хоча їх і спонукала Крішна. Я вважаю, і всі вони вважають, що дочка Друпади виграна за 
законом.  Ти  ж  тільки  із  хлоп’яцтва,  о  сину Дхрітараштри,  лопаєшся  від  гніву,  бо  ти,  хоча  й  хлопчик,  
говориш серед зборів,  нібито говорять старі.  Адже ти не знаєш по-справжньому закону моральности,  о 
молодший брате Дурьйодхани, раз ти, як недоумкуватий, говориш про Крішну, яка виграна, що вона нібито 
не виграна. Бо, як же ти вважаєш, що Крішна не програна, о сину Дхрітараштри, коли на зборах старший 
серед пандавів зробив ставку на все своє багатство. Драупаді ж є частиною його надбання, о туре з роду  
Бгарати! Чому ж ти виграну за законом Крішну вважаєш не виграною? Драупаді була запропонована за 
словом Шакуні й потім схвалена пандавами, як їхня ставка. З якої ж причини вона вважається, по твоєму,  
невиграною? Якщо ж ти вважаєш, що її привели на збори в одному платті несправедливо, ти вислухай від  
мене із приводу цього високі слова.

Один  лише  чоловік  визначений  для  жінки  богами,  о  нащадку  Куру!  Ця  ж  Драупаді  йде  за  волею 
декількох чоловіків. Тому вона безсумнівно розглядається як нечесна жінка. На мою думку,  немає нічого 
дивного в тім, що її привели на збори, або що вона в одному лише платті, або ж зовсім роздягнена. Все 
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майно, котре було у них, вона сама й ці пандави — все це багатство вигране тут сином Субали за законом. О  
Духшасано, цей Вікарна зовсім ще хлопчик, хоча й говорить слова мудрости. Зніми ж одяг з пандавів, а  
також із Драупаді». Слухаючи це, о нащадку Бгарати, всі пандави, знявши свій верхній одяги, сиділи мовчки 
у залі зборів. Тоді Духшасана, о царю, серед зборів, із силою схопивши Драупаді за плаття, став стягувати  
його. Але щораз,  як знімалося плаття із Драупаді,  о володарю народів,  на ній одне за іншим з’являлося 
друге,  точно  таке  ж  плаття.  Тоді  бачачи  таке  надзвичайне  в  світі  видовище  серед  царів  піднявся  шум  
схвалення, супроводжуваний грізними словами. Бгіма ж при цьому, стискаючи руки, із тремтячими від гніву 
устами, дав серед царів клятву громовим голосом:

«Слухайте  це  моє  слово,  о  кшатрії,  що живуть  на  цьому світі,  — слово,  яке  раніше  ніколи  ще  не 
вимовлялося іншими людьми і яке інший ніколи не вимовить. Якщо, сказавши так, я не зможу виконати 
цього, о володарі землі, то нехай я не знайду шляху моїх прадідів. Нехай не потраплю я у світ моїх пращурів,  
якщо я не нап’юся крови цього низького негідника, найпідлішого з нащадків Бгарати, із силою розірвавши 
йому груди під час битви!».

Почувши його слово, що змушує  ціпеніти від жаху всіх людей, всі ті,  хто був там, висловили йому 
глибоку повагу, засуджуючи сина Дхрітараштри. Коли ж купа платтів була прибрана, Духшасана, стомлений 
і  присоромлений,  сів  на  своє  місце.  І  побачивши  синів  Кунті  настільки  принижених  серед  володарів, 
присутніх на зборах, пролунали тоді звернені до сина Дхрітараштри слова: «Ганьба, ганьба!», які змушували 
підніматися від хвилювання волоски на тілі. «Каурави не відповідають на запитання задане їм Драупаді», — 
лунали вигуки. Всі люди почали голосно кричати, засуджуючи Дхрітараштру. Тоді, піднявши вгору руки, 
бажаючи заспокоїти збори, Відура, знавець усіх законів, сказав таке слово.

В і д у р а  в и р і к :
Драупаді,  задавши  таке  питання,  жалібно  плаче,  немов  беззахисна.  А  ви,  о  учасники  зборів,  не  

відповідаєте  на  запитання.  Від  цього  страждає  закон.  Адже  засмучена  людина  вдається  до  зборів, 
розпікаючи, немов жертовний вогонь. І її повинні заспокоїти ті хто на зборах, йдучи шляхом справедливости 
й закону. Засмучена людина при цьому може поставити запитання членам зборів про свої законні права, і 
вони, перемагаючи вплив пристрасти й гніву,  повинні відповісти на запитання.  Вікарною вже була  дана 
відповідь на питання за його власним розумінням, о володарі людей! Ви також повинні відповісти на це  
питання у відповідности зі своєю думкою. Адже той, хто знає закони моральности й, з’явившись на збори, не 
відповідає  на  поставлене  питання,  той  пожинає  половину плодів,  принесених  неправдою.  Але  хто  знає 
закони  моральности  й,  з’явившись  на  збори,  говорить  неправду,  той  безсумнівно  пожинає  всі  плоди 
одержані від неправди. У зв’язку із цим приводять наступну древню оповідь — спор між  Прахладою 18 і 
пустельником, сином Ангіраса. Був колись володар дайтьїв, на ім’я Прахлада. В нього був син Вірочана.  
Через дівчину він почав нападати на Судханвана, сина Ангіраса: «Я старше, я старше», — з такими словами 
через  бажання  володіти  дівчиною обоє  вони  заставилися  на  свої  життя,  — так  нам  відомо.  Між ними 
виникла суперечка щодо рішення цього питання. І вони запитали Прахладу: «Хто з нас старше? Відповідай 
на це питання, але не бреши!». Той же, злякавшись цієї суперечки, глянув на Судханвана. Йому на це сказав 
Судханван, палаючи у гніві мов жезл Брахми: «Якщо ти відповіси брехливо, о Прахладо, чи ж не відповіси, 
то  тоді  Громовержець  розіб’є  твою голову  громовою  стрілою на  сто  частин!».  Коли  так  було  сказано 
Судханваном, дайтья, тремтячи ніби листок смоківниці, відправився до могутнього Кашьяпи, щоб запитати 
його ради.

П р а х л а д а  м о в и в :
Адже  ти  знавець  морального  закону,  якого  повинні  дотримуватися  боги,  асури,  та  брахмани,  о  

премудрий! Є, однак, труднощі в розумінні цього закону. Вислухай же про них: які приготовлені потойбічні 
світи для того, хто не відповідає на задане питання або ж каже брехливо? Скажи мені про те, — я запитую 
тебе.

К а ш ь я п а  м о в и в :
Той хто знає, але не відповідає на поставлене питання із пристрасти, гніву або страху, кидає на себе  

самого тисячу сітей Варуни. Після закінчення повного року, одна така сіть спадає з нього. Тому знаючий 
правду, повинен говорити сущу правду. Адже коли чеснота, простромлена пороком, з’являється на збори за 
допомогою,  тоді  присутні  на  зборах  самі  бувають  простромлені,  якщо  вони  не  витягнуть  із  неї  жало.  
Половину  провини  приймає  голова  зборів,  четверта  частина  падає  на  тих,  хто  виступає  неправедно,  і 
четверта частина — на інших учасників зборів, якщо вони не засуджують учинків, гідних осуду.  З іншої 
сторони, очільник зборів стає вільним від усіх гріхів, а також звільняються від них і всі учасники зборів,  
коли засуджується той, хто заслуговує осуду, — гріх падає лише на того, хто його робить. Ті, хто говорять  
неправду, о Прахладо, коли їх запитують про моральний закон, — гублять свої благочестиві діяння, а також 
сім своїх поколінь, прийдешніх і минулих. Горе того, в кого відняте все майно, і того, чий син убитий, горе 
боржника,  або горе того,  хто знедолений царем,  горе дружини,  що втратила свого чоловіка,  і  того,  хто 
покинув  своїх  товаришів,  горе  тієї,  в  чоловіка  якої  є  друга  дружина,  а  також горе  того,  хто  розорений 
неправдивими свідченнями свідків, — всі ці прикрощі володаря тридцяти богів вважаються рівними. Всі ці  
прикрощі знаходить того, хто говорить неправду. Свідком хто-небудь стає від баченого навіч, від чутого й 
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від  засвоєння  самої  речі.  Тому свідок,  що каже правду,  ніколи не  втрачає  релігійних заслуг  і  мирської  
користи.

В і д у р а  с к а з а в :
Почувши слова Кашьяпи, Прахлада сказав синові: «Судханван старше тебе, точно так само як Ангірас,  

його батько старше за мене. Також і мати Судханвана старше твоєї матері. Тому, о Вірочано, цей Судханван  
відтепер володар твого життя!».

С у д х а н в а н  м о в и в :
Оскільки ти зневажив любов’ю до свого сина й залишився вірний закону, я велю твоєму синові: нехай  

він живе сотню років.
В і д у р а  м о в и в :
Таким чином, почувши про найвищий закон, ви всі, що є на зборах, подумайте про те,  яку  відповідь 

варто дати на питання, задане Крішною.
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Почувши слова Відури, царі нічого не сказали у відповідь, Карна ж сказав Духшасані: «Поведи рабиню 

Крішну у  внутрішні  покої  палацу».  І  Духшасана  потягнув  серед  зборів  ту  страждальницю,  тремтливу,  
соромливу, благаючу до пандавів.

Так вістить розділ шістдесят перший в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 2
Д р а у п а д і  с к а з а л а :
Спочатку мені потрібно виконати свій обов’язок. Мною ще не дана вам відповідь. Я знепритомніла, бо 

цей могутній Духшасана силою тягнув мене. Я вітаю всіх цих найшляхетніших на зборах кауравів. Не може 
бути моєї провини в тім, що мною цього не було зроблено раніше.

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Волочена  ним  з  ще  більшою  жорстокістю,  нещасна  страждальниця,  що  не  заслуговувала  такого 

поводження, упала на землю і почала ремствувати на зборах.
Д р а у п а д і  р е к л а :
Мене бачили царі лише на арені під час моєї сваямвари. Але ніде в іншому місці мене не бачили ніколи.  

І ось сьогодні я приведена на збори. Я, яку раніше ні вітер, ні сонце не бачили у моєму будинку,— я сьогодні  
виставлена напоказ у залі зборів перед усіма кауравами. Ту, котру колись пандави ревно оберігали навіть від  
дотику вітру,  тепер вони не захищають і терплять, дивлячись, як мене мучить цей лиходій. І ці каурави  
терплять те,  що їхня невістка й дочка незаслужено піддається таким мукам.  Що ж може бути  для мене 
прикріше того, що я, чесна й шляхетна жінка, примушена вступити сьогодні в зал зборів! Де справедливість 
у цих царів? Нам відомо, що раніше замужніх жінок не приводили на збори. Той древній, споконвічний 
закон  тепер  занедбаний  серед  кауравів.  Адже,  яким  чином  я,  благочестива  дружина  пандавів,  сестра  
Паршати, подруга Васудеви, могла бути приведена на збори царів? Цій дружині царя справедливости, що 
походить з однакової з ним касти, відповідайте, рабиня вона чи не рабиня. І я все виконаю, о каурави! Адже 
цей низький згубник слави кауравів сильно мучить мене, і я не можу далі переносити цього, о каурави!  
Вважаєте ви мене виграною чи невиграною, о царі, таку відповідь я бажаю почути від вас. Я ж виконаю те,  
що скажете ви, о каурави!

Б г і ш м а  с к а з а в :
Я вже говорив, о щаслива, що шлях закону гнучкий. Навіть шляхетні мудреці не в змозі йти за ним у  

світі. Яким, сильна розумом людина, уявляє собі у світі закон, — те й визнається іншими за закон, хоча 
насправді бувають і порушення закону. Я не можу з упевненістю висловити судження по твоєму питанню 
через гнучкість розуму, труднощі від безлічі сумнівів і важливости справи, яка розбирається. Безсумнівно, 
вельми скоро наступить загибель цього роду, бо всі каурави одержимі жадібністю й божевіллям. Народжені  
в роду, о щаслива, до якого належиш і ти, як наша невістка, навіть якщо вони сильно гноблені нещастями, не  
відхиляються від справедливого, законного шляху. Це твоє поводження, о царівно Панчали, те, що ти, навіть  
опинившись у біді, звертаєш свій погляд тільки на закон, безсумнівно гідно тебе. Ці старі люди, Дрона й 
інші, знавці закону, сидять, понуривши голови, з позбавленими життя тілами, немов подих відлетів од них.  
Юдхіштхіра один є суддею в цьому питанні, — така моя думка. Він сам повинен сказати, виграна ти або не 
виграна.

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
А царі, хоча й бачили багато чого з того, що відбувалося там, і Драупаді, яка плаче в своєму горі, немов 

морська орлиця, боячись сина Дхрітараштри, не промовили ні слова — ні гарного, ні поганого. І бачачи тих 
царів, синів і онуків царів, занурених у мовчання, син Дхрітараштри, посміхнувшись, сказав тоді дочці царя 
Панчали: «Рішення цього питання, що йде від тебе, о Яджнясені, повинне залежати від твого чоловіка — від 
Бгіми, могутнього силою, від Арджуни, від Сахадеви, а також від Накули. Нехай вони відповідають на твоє 
питання. Нехай всі вони скажуть у присутности шляхетних пандавів заради тебе, о царівно Панчали, що 
Юдхіштхіра не володар їм, і нехай зроблять у такий спосіб царя справедливости неправдивим, — тоді ти, о 
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царівно  Панчали,  звільнишся  від  становища  рабині.  Шляхетний  цар  справедливости,  який  незмінно 
перебуває у законі, подібний самому Індрі, нехай сам скаже про це: володар він тобі чи не володар. І по 
слову його ти швидко вибери одне з двох. Адже всі каурави на зборах, пригноблені твоїм сумом, не можуть  
відповідати тобі по суті, дивлячись на твого нещасного чоловіка».

Тоді всі, хто був присутній на зборах, схвалили слова царя з роду Куру. Схвально кричачи, інші навіть  
розмахували  своїм одягом,  а  серед третіх лунали  також вигуки  жалю: «На  жаль!  Ах!».  Й усі  царі  були 
охоплені радістю, й вони привітали справедливого царя, кращого з роду Куру. Звернувши свої обличчя убік,  
всі царі глянули на Юдхіштхіру, очікуючи, що скаже знавець закону. Вони вельми зацікавилися: «Що скаже 
пандава  Бібхатсу,  непереможний  у  битві,  Бгімасена  й  близнюки?».  Коли  шум  стишився,  Бгімасена, 
простягши свою величезну, красиво-округлу руку, змащену сандалом, сказав: «Якби цей наш старший брат,  
цар справедливости Юдхіштхіра, не був нашим володарем, ми не простили б усього цього родові Куру. Він 
володар наших релігійних і  аскетичних заслуг,  він володар навіть наших життів.  Якщо він вважає себе 
програним, то й ми програні. Адже, якщо це було б не так, то жодна істота, що торкається ногою землі, і  
ніхто зі смертних, торкнувшись волосся царівни Панчали, не пішли б від мене живими. Подивіться на мої 
довгі,  міцні  руки,  подібні  колодам! Опинившись між ними,  не зможе звільнитися навіть Вершитель ста  
жертвопринесень. Але зв’язаний путами закону, а також стримуваний повагою до старшого брата і самим 
Арджуною, я не піду на такий страшний крок. Однак, за дозволом царя справедливости, ударами рук своїх 
замість мечів я знищив би цих підлих синів Дхрітараштри, подібно тому як лев знищує жалюгідних тварин».

Тоді Бгішма, Дрона й Відура сказали йому: «Будь терплячий, все це цілком можливе для тебе».
Так вістить розділ шістдесят другий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 3
К а р н а  м о в и в :
Наступні три категорії осіб є незаможними: раб, учень і невільна жінка. Ти, о мила, — дружина раба і  

його надбання, але позбавлена свого володаря, ти є рабинею й становиш багатство раба. Увійшовши в наш  
палац, разом зі слугами догоджай нам, будучи змушена виконувати ту роботу, яку тобі призначать. Відтепер 
твоїми володарями, о царська дочко, є всі сини Дхрітараштри, але не партхи. Вибирай скоріше собі чоловіка,  
від якого ти не знайдеш рабства через гру в кості. Адже добре відомо, що жінка, яка постійно перебуває в 
рабстві, та знаходить за своїм бажанням чоловіка, не заслуговує осудження. Тож нехай і в тебе буде так.  
Нами виграні Накула, Бгімасена, Юдхіштхіра, Сахадева і Арджуна. Зробившись рабинею, ти, о Яджнясені, 
увійди в покої палацу.  Твої чоловіки, будучи програні, не є вже твоїми володарями. Хіба Партха вважає 
користю для себе, чи приймає за доблесть і мужність те, що він серед усіх зборів ризикнув у грі зробити  
ставку на дочку Друпади, царя Панчали?

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Почувши те, шалений Бгімасена глибоко зітхнув із сумним виглядом. Але слухняний царю і зв’язаний 

путами закону, він лише спалював його очима, що почервоніли від гніву.
Б г і м а  в і д п о в і в :
Я не гніваюся на сина сути, о царю, бо в цьому становищі рабства ми опинилися по заслугах. Але хіба  

могли б сьогодні наші вороги наважитися казати мені так, якби ти не грав на неї, о володарю людей?
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Почувши слова Радхейї, цар Дурьйодхана тоді сказав таке слово Юдхіштхірі, байдужому і зануреному в 

мовчання: «Бгіма й Арджуна та близнюки завжди перебувають під твоєю владою, о царю! Відповідай на  
запитання. Можливо ти вважаєш Крішну непрограною?». Сказавши так синові Кунті, він підняв свій одяг і,  
осліплений  своєю  могутністю,  глумливо  подивився  на  царівну  Панчали.  Підбиваючи  Радхейю  і  ніби 
вражаючи Бгіму, він на очах у Драупаді показав своє ліве стегно, що нагадує стовбур бананового дерева або 
хобот  слона,  відзначене  всіма  сприятливими  ознаками  й  наділене  громоподібною  силою.  Бачачи  те,  
Врікодара, широко розкривши свої червоні очі, сказав йому в присутности царів, немов змушуючи всі збори 
слухати його слова: «Нехай Врікодара не досягне світів, однакових зі світами своїх предків, якщо він не  
розіб’є  палицею цього  стегна  твого  у  великій  битві!».  З  усіх  отворів  в  тілі  розгніваного  Бгіми  почали 
вилітати спалахи вогню, подібно тому як вилітають язики полум’я зі щілин і тріщин палаючого дерева.

В і д у р а  с к а з а в :
Дивіться на серйозну небезпеку,  що виходить від Бгімасени, як виходить вона від тенет самого царя 

Варуни. Знайте, це найвище нещастя, безсумнівно, заздалегідь послане самою долею, воно вже обрушилося 
на  бгаратів.  Тут  вчинена  нечесна  гра  з  порушенням  усіх  правил,  О сини  Дхрітараштри,  а  ви  усе  ще 
сперечаєтесь у цьому залі зборів про жінку. Ваша безпека й добробут піддаються великій небезпеці. Каурави 
навіть тепер додержуються гріховних порад. Засвойте собі негайно, о каурави, правило, про яке я вам скажу.  
Якщо воно буде погано сприйняте, то й усі збори будуть опоганені. Якщо гравець ставив на неї до того, як 
сам ще не був програний, то він повинен вважатися її володарем. Бо якщо нічого не має і грає на багатство в 
нього не існуюче, то виграти в нього, я вважаю, можна таке ж точно багатство, яке можна знайти уві сні.  
Почувши слово сина царя Гандхари, о каурави, не відступайте від цієї істини.
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Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Я хочу дотримуватися слів Бгіми й Арджуни, а також близнюків. Якщо вони скажуть, що Юдхіштхіра 

не володар їм, тоді ти позбудешся рабства, о Яджнясені!
А р д ж у н а  м о в и в :
Цей шляхетний син Кунті, цар справедливости, був нашим володарем до гри. Але чий він володар після  

того, як він програв себе, — вирішуйте ви, всі каурави.
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Тоді в палаці царя Дхрітараштри, у приміщенні, де підтримувався священний вогонь і відбувалося йому 

узливання,  голосно  завив  шакал,  у  відповідь  йому  заревіли  осли,  о  царю,  і  звідусіль  птахи  страшно 
закричали. І зміст тих страшних лементів розпізнали Відура, що знає сутність усіх речей, і дочка Субали  
(Гандхарі). А Бгішма і Дрона, а також мудрий Гаутама голосно вигукнули: «Свасті, свасті!». Тоді Гандхарі й 
мудрий Відура, побачивши ту страшну ознаку, повідали у великій зажурі про все цареві Дхрітараштрі. Й цар 
тоді сказав таке слово: «Ти вже погубив себе, о недоумкуватий Дурьйодхано, коли ти, о погано вихований,  
так  розмовляв  на  зборах  із  дружиною  головних  кауравів,  особливо  із  Драупаді,  їхньою  законною 
дружиною!».  Сказавши  так,  мудрий  Дхрітараштра,  чий  розум  спрямований  на  суть  речей,  прагнучи  
врятувати  від загибелі  своїх родичів і  друзів,  міркуючи своїм розумом,  сказав  Крішні,  царівні  Панчали, 
втішаючи її.

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Вибирай дарунок, о царівно Панчали, який бажаєш одержати від мене. Адже віддана справедливости й  

доброчесна, ти — найкраща з моїх невісток.
Д р а у п а д і  м о в и л а :
Якщо ти даєш мені дарунок, о туре з роду Бгарати, я обираю, щоб прекрасний Юдхіштхіра, відданий  

усім обов’язкам, не був рабом. Нехай нерозумні хлопчики не говорять про мого мудрого сина Пратівіндхью, 
який став рабом: «Це син раба!». Будучи колись царевичем, яким ще не був ніхто із чоловіків, і викоханий 
царями, він загине, бачачи себе у становищі сина раба, о нащадку Бгарати!

Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Я дам тобі другий дарунок, о мила! Вибирай його в мене. Бо серце моє схильне нагородити тебе ще. Ти  

заслуговуєш не одного дарунку.
Д р а у п а д і  р е к л а :
Бгімасену й Дхананджайю разом з колісницями й луками, Накулу й Сахадеву хочу бачити вільними, — 

цей другий дарунок я вибираю собі.
Д х р і т а р а ш т р а  н а  т е є :
Вибирай собі третій дарунок від нас, бо тебе недостатньо винагороджено двома дарунками. Адже ти 

дотримуючись закону, є краща серед усіх моїх невісток.
Д р а у п а д і  с к а з а л а :
Жадібність веде до загибелі закону, о прославлений! Не заслуговуючи третього дарунку, я не смію його 

одержати,  о  кращий з  царів!  Говорять,  що для  вайшьї  допускається  просити  один  дарунок,  для  жінки-
кшатрійки — два дарунки, три ж дарунки — для царя, о володарю царів, і для брахмана — сотня дарунків.  
Ці  мої  чоловіки,  які  опинилися в жалюгідному стані,  позбувшись його,  самі здобудуть  собі  добробут,  о 
царю, своїми благочестивими справами.

Так вістить розділ шістдесят третій в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 4
К а р н а  м о в и в :
Серед жінок, які відомі нам у цьому світі, та які славляться своєю красою, ми не чули ні про одну, яка б  

вчинила подібний подвиг. В той час як сини Прітхи й Дхрітараштри були обурені гнівом, Драупаді-Крішна 
з’явилася для синів Панду порятунком. Справді, коли сини Панду тонули, поринаючи в океан безслав’я, де  
не було човнів, ця царівна Панчали стала для них човном, що переправив їх на інший берег.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Почувши  це,  а  саме,  що  дружина  стала  для  синів  Панду рятівним притулком,  обурений  Бгімасена 

сказав, сильно засмучений душею: «Девала казав, що в людині закладені три світла: потомство, діяння і  
вченість, бо від них походять створіння. Коли тіло позбавлене життя, стало нечистим і залишене на місці  
спалення родичами, ці три світла з’являються, щоб підтримувати всяку людину після її смерти. Але світло,  
що  перебуває  в  нас,  згасло  через  образу,  нанесену нашій  дружині.  Яким чином,  о  Дхананджайє,  може  
підтримувати нас потомство, що народилося від ображеної дружини?

А р д ж у н а  м о в и в :
Люди вишні,  о нащадки Бгарати,  ніколи не звертають уваги на брутальні  слова,  які  можуть  або не  

можуть бути сказані нижчими. Благочестиві, отримавши довіру до себе, визнають її і стосовно інших, і тому 
вони пам’ятають тільки добрі справи своїх супротивників, але не ворожі їхні вчинки.

Б г і м а  с к а з а в :
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Я відразу негайно вб’ю цих ворогів усіх разом. Або ж, о царю царів, ти сам, вийшовши звідси, винищиш 
їх до коріння, о нащадку Бгарати! Що нам тут розмовляти й чого нам засмучуватися, о нащадку Бгарати! 
Тепер же я вб’ю їх тут, і керуй ти всією цією землею.

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
І  сказавши  так,  Бгімасена,  оточений  молодшими  братами,  мов  лев  серед  дрібних  тварин,  почав 

щохвилинно поглядати на дрюк. І застережений і вгамований Партхою, вершителем необразливих діянь, 
міцнорукий і відважний Бгіма сповнювався вогнем внутрішнього гніву. І коли він усе більше шаленів, з його 
вух та інших органів, о володарю людей, почав вилітати вогонь разом з димом, іскрами та полум’ям. Лице  
його стало страшним на вигляд через злам нахмурених брів, немов це було обличчя самого втіленого Ями  
під час загибелі світу. Юдхіштхіра, рукою втримавши його, міцнорукого, о нащадку Бгарати, сказав йому:  
«Не  треба так,  стій спокійно!».  І  втримавши його,  міцнорукого,  з  очима,  що почервоніли від гніву,  він  
підійшов до батька Дхрітараштрі з шанобливо складеними долонями.

Так говорить, розділ шістдесят четвертий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 5
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
О  царю,  що  ми  повинні  зробити  для  тебе?  Накажи  нам,  бо  ти  наш  володар,  а  ми  хочемо  завжди 

залишатися слухняними твоїм велінням, о нащадку Бгарати!
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
О Аджаташатру, благо тобі! Відправляйтеся з миром і в безпеці. З мого дозволу, керуй ти, володіючи 

багатствами,  своїм  царством!  Прийми  ж  від  мене,  старого,  це  веління  цілком,  підказане  розумом,  як  
найвищий доброчинний спосіб. Ти знаєш, о сину, що шлях законів гнучкий, о Юдхіштхіро! Ти скромний, о 
премудрий, і ти прислужуєш старцям. Де розум — там і спокій. Тому йди шляхом миру, о нащадку Бгарати! 
Не  на  камінь  падає  сокира  — сокира  обрушується  на  дерево.  Кращими людьми вважаються  ті,  які  не 
пам’ятають ворожнечі, які бачать тільки чесноти, але не недоліки своїх супротивників, і, які самі не шукають 
розбрату.  Під  час  суперечки,  о  Юдхіштхіро,  брутальності  говорять  низькі  люди,  байдужні  говорять 
брутальності у відповідь їм, коли ті скажуть. Кращі ж і мудрі люди, чи скажуть їм чи не скажуть погані й  
брутальні  слова,  ніколи  не  відповідають  на  них.  Благочестиві,  отримавши  довіру  до  себе,  визнають  її  
стосовно інших, і тому вони пам’ятають лише добрі справи своїх супротивників, але не ворожі їхні вчинки.  
Ти, шляхетний, поводився саме так на цих зборах благочестивих. Тому, о сину, не тримай у серці своєму 
брутальності Дурьйодхани. Подивися на свою матір Гандхарі й на мене, який бажає тобі добра, подивися на  
старого й сліпого батька свого перед тобою, о нащадку Бгарати! Цю гру в кості я дозволив з обачністю, 
маючи  бажання  зустрітися  із  друзями  й  довідатися  силу й  слабкість  своїх  синів.  Не  треба  ж,  о  царю,  
засмучуватися  про  кауравів,  чиїм  правителем  є  ти,  а  радником  —  мудрий  Відура,  досвідчений  у  всіх  
шастрах.  В тебе  — справедливість,  в  Арджуни  — доблесть,  у  Бгімасени — могутність,  а  в  близнюків, 
найперших  серед  людей,  —  віра  і  слухняність  старшим.  О  Аджаташатру,  добро  тобі!  Вертайся  в 
Кхандавапрастху.  Хай  буде  в  тебе  з  двоюрідними  братами  братня  любов.  І  нехай  твоє  серце  завжди 
ґрунтується на справедливости.

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
І коли так було сказано, кращий з нащадків Бгарати, цар справедливости Юдхіштхіра, зробивши всі  

обряди вихованости, відправився разом із братами до себе додому. Зійшовши на колісниці, виглядом подібні  
хмарі, вони разом із Крішною відправилися з радісними серцями в краще з міст — Індрапрастху.

Так вістить розділ шістдесят п’ятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ГРУ В КОСТІ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ГРУ В КОСТІ
1 Камандалу — зазвичай глиняна або дерев’яна посудина для води, яку використовують пустельники. (вгору)
2 Східний і  Південний океани — під  першим,  котрий називається  Великим морем,  мається  на  увазі  теперішня  

Бенгальська затока, під другим, напевно Індійський океан. (вгору)
3 Північний океан — очевидно, мається на увазі океан, що нібито існує, але з іншої сторони Гімалаїв. (вгору)
4 Тіттірі  та кальмаша — Тіттірі  -  рід  перепілки,  тут масть,  яка нагадує колір перепілки.  Кальмаша — букв.  

«строкатий».(вгору)
5 Пілу, шами та інгуда — Пілу — рід дерева (Саrеуа arborea або Salvadora persica). Шамі — назва породи дерева  

(Prosopis spicigera, або Mimosa suma, або Acacia suma), що нібито містить вогонь, бо воно вживається для розпалення  
священного вогню. Інгуда — рід лікарського дерева (Terminalia catappa), а також горіх цього дерева. (вгору)

6 Кхарва — велике число, рівне 10 000 000 000. (вгору)
7 Бхарукаччха — давня назва міста Бароча (Barygaza у греків); воно називався також Бхрігупура. Бхарукаччха була  

морським портовим містом царства Бхару. (вгору)
8 Тукхари — назва  народу,  що населяв  країну,  яка  ототожнюється  з  Балхом (Бактрія  у  греків  і  Тохарістан у  

арабських географів), тохари. Країна Тукхара (або Тушара) славилася чистокровними конями; Канки — либонь, одне з  
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пізніших  племен,  що  йдуть  від  роду  Мадгава  (або  ядавів);  Ромаши  —  тут,  очевидно,  «волосаті  люди»,  назва  
особливого племені; Люди з рогами — либонь, міфічні істоти. (вгору)

9 Шайлода — припускають, що це ріка Джаксарта, що протікає через північний край Согдіани (нині Памір);  за  
іншими версіями, вона ототожнюється з рікою Сітою, що тече плоскогір’ям на південь від озера Іссик-Куль у Тянь-
Шані. Ріка Джаксарта називається також Сирдар’я, і, мабуть, Sir є перекрученою формою від Sіla, a Daria означає  
«ріка». В Магабгараті та Рамаяні говориться, що ріка Шайлода знаходиться між горами Меру і Мандарою поблизу  
північних Куру. (вгору)

10 Кичака — рід порожнього бамбуку, що гуде на вітрові. (вгору)
11 Гора сходу сонця — напевно, те ж, що Удаягірі, назва гори, що розташована на 8 км південніше Бхуванешвари в  

Оріссі  (штат Саураштра).  Вона є відрогом гірського ланцюга Ассія (древня Чатушитха),  де знаходиться багато  
буддійських скульптур, які відомі з дуже давнього часу. (вгору)

12 Камьяка — назва озера розташованого в лісі Камьяка на Курукшетрі, на південний-схід від Тханесвара. (вгору)
13 Саптатанту  —  букв.  «складається  з  семи  ниток»,  тобто  з  семи  частин,  назва  великого  і  тривалого  

жертвопринесення. (вгору)
14 Нішка — золота монета різного ґатунку, зазвичай прирівнюється до однієї карши, або суварни в 16 маша (тобто  

близько 11,36 г.). Згідно Девабодхи, нішка еквівалентна одному «пана», яка, згідно Артхашастрі, являє собою мідну  
монету ґатунку в 9,33 г. Очевидно, в цьому випадку нішка є золотою монетою ґатунку від 9,33 до 11,36 г. (вгору)

15 Пратіпа — цар Місячної династії, відомий також під ім’ям Парьяшравас, батько царя Шантану, останній же  
був батьком Бгішми. Під нащадками Пратіпи й Шантану маються на увазі каурави і пандави. (вгору)

16 У другорядних каст — ймовірно тут маються на увазі касти, котрі не входять до головних каст. (вгору)
17 Той, хто встановлює мир (vidhata, наз. відм. від vidhatr) — тут під Відхатрі мається на увазі божество, що  

уособлює собою встановлення миру, а саме Праджапаті, в той час як під Дхатрі мається на увазі божество, що  
уособлює собою створення, а саме Брахма. В епосі — Дхатрі та Відхатрі часто представляються як два брати, сини  
Брахми. (вгору)

18 Прахлада або Прахрада — ім’я володаря дайтьїв (демонів-титанів), батька Вірочани. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО НАСТУПНУ ГРУ

Р о з д і л  6 6
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Який  був  настрій  у  синів  Дхрітараштри,  коли  вони  почули  про  те,  що  пандави  одержали  дозвіл  

повернутися до себе додому разом з купами своїх дорогоцінних каменів і багатств?
В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Довідавшись про те, що пандави одержали дозвіл мудрого Дхрітараштри повернутися до себе, о царю, 

Духшасана  поспішно  відправився  до  свого  брата.  З’явившись  до  Дурьйодхани,  котрий  сидів  разом  з 
радниками, о туре з роду Бгарати, він, кращий з роду Бгарати, змучений скорботою, сказав таке слово: «Той  
старець марнує те, що так важко нами придбано. Знайте, о могутні вої на колісницях, що він віддав все  
багатство  ворогам!».  Тоді  Дурьйодхана,  Карна  й  Шакуні,  син  Субали,  зібравшись  разом,  бажаючи 
перешкодити пандавам, зарозумілі, поспішно з’явилися до мудрого царя Дхрітараштрі, сина Вічитравірьї, і  
сказали йому вкрадливим голосом такі слова.

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :  
Чи  не  чув  ти,  о  царю,  що  сказав  мудрий  Бріхаспаті,  наставник  богів,  роз’ясняючи Шакрі  питання  

політики?  «Ворогів,  які  заподіюють  тобі  шкоду,  не  вдаючись  до  бою,  військовою  хитрістю  або  ж 
застосуванням сили, мусиш знищувати всіма способами, о мучителю ворогів!». Якщо й ми, догодивши всім 
царям багатствами пандавів, поборемося з останніми, то чого ж нам буде бракувати? Хто, поклавши собі на 
шию й спину розгніваних отруйних змій, що загрожують вжалити його, посміє скинути їх? Озброєні, на  
колісницях, розгнівані пандави, о батьку, повністю нас знищать, як розлютовані отруйні змії. Бо одягнений в 
обладунок Арджуна мчиться тепер, розкривши два чудових сагайдаки. Він щохвилинно хапається за свій  
лук Гандіву  й ,  важко зітхаючи, кидає навколо пильні погляди. Чулисьмо також, що й Врікодара, швидко 
заклавши свою колісницю, мчиться слідом, поспішно підіймаючи важку палицю. А Накула,  тримаючи в  
руках  меч і  щит,  що має форму півмісяця,  а  також Сахадева і  цар Юдхіштхіра  робили знаки,  що явно 
показують  їхні  наміри.  Всі  вони,  зійшовши  на  колісниці,  оснащені  всіма  видами  зброї,  мчаться  зараз, 
спрямовуючи  вперед  потоки  своїх  колісниць,  щоб  з’єднатися  зі  своїми  військами.  Ображені  нами  так 
сильно, вони ніколи не подарують нам цього. Хто ж з них може пробачити образи, нанесені нами Драупаді?

Хай буде тобі благо! Нехай ми знову зіграємо в кості з пандавами, щоб відправити їх на проживання в 
лісі. Таким способом ми зможемо підкорити їх своїй владі, о туре з роду Бгарати! Або вони, або ми — якщо  
будемо переможені в грі — повинні будемо вийти у хащі на дванадцять років, одягнувши шкури антилоп. А 
тринадцятий  рік,  ті  що  програють,  повинні  будуть  провести  невпізнанними  в  якійсь  населеній  країні,  
упізнані ж, повинні будуть знову вийти до лісу ще на дванадцять років. Так муситимемо жити ми або вони. 
Нехай  же  почнеться  гра.  Кинувши  кості,  нехай  пандави  знову  зіграють  у  цю  гру.  Це  наш  найвищий 
обов’язок, о царю, о туре з роду Бгарати! Адже Шакуні знає все мистецтво гри разом з різними прийомами. 
Якщо вони на тринадцятому році виконають свою обітницю, ми, укорінившись у царстві, отримавши собі 
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союзників, добре підготувавши й догодивши добірному військові,  величезному й непереможному,  — ми 
переможемо їх, о царю! Хай сподобається тобі це, о приборкувачу ворогів!

Д х р і т а р а ш т р а  в і д п о в і в :
Швидко поверни, далебі, пандавів, навіть якщо вони далеко вже від’їхали. Нехай вони приїдуть і знову  

зіграють в кості.
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Тоді  Дрона,  Сомадатта і  Бахліка,  могутній  воїн-колісничний;  Відура,  й син Дрони,  та  могутній  син 

Дхрітараштри від його жінки-вайшьї, Бхурішравас, син Шантану і Вікарна, могутній воїн-колісничний, — 
усі  сказали: «Не треба відновляти гри.  Хай буде мир!».  І хоча доброзичливі друзі  його не хотіли цього, 
Дхрітараштра, що любить своїх синів, велів покликати пандавів.

Тоді, о великий царю, Гандхарі, змучена скорботою, сказала володареві людей Дхрітараштрі, зв’язаному 
почуттям обов’язку через любов до синів: «Коли народився Дурьйодхана, премудрий Кшаттрі  сказав: «Добре 
було б відправити в інший світ цього сина, що ганьбить рід». Бо він, тільки-но народився, завив мов шакал, о 
нащадку Бгарати! Це безсумнівно передвіщало кінець нашого роду. Запам’ятайте це, о каурави! Не схвалюй 
думки невихованих молодиків, о володарю! Хай не будеш ти причиною страшної загибелі нашого роду! Хто 
з  тих що тут  є,  зруйнував  би греблю уже  побудовану,  і  хто  роздув  би знову вогонь уже  згаслий? Хто  
розгнівав би знову партхів, замирених зараз, о нащадку Бгарати? Хоча ти й пам’ятаєш про усе, о нащадку 
Аджамідхи, я знову нагадаю тобі. Шастра не наставляє поганої людини — чи то заради блага, чи ж чого  
іншого. Адже стара людина ніколи не повинна, о царю, мати розум хлопчика. Нехай твої сини завжди будуть 
мати тебе своїм керівником,  і  нехай вони не покинуть  тебе,  розлучившись з  тобою навіки.  Хай не йде 
хибним шляхом твій розум,  що прямує роздумами про мир, почуттям справедливости й розумом інших.  
Добробут, придбаний страшними справами, веде до загибелі, добутий же чесними засобами, він переходить 
до синів і онуків!».

Тоді великий цар сказав Гандхарі,  що показала йому шлях до закону:  «Нехай загибель нашого роду 
наступить, якщо мусить, я не можу запобігти їй. Хай буде так, як вони бажають. Нехай повернуться пандави. 
Нехай мої сини знову зіграють у кості з синами Панду».

Так вістить розділ шістдесят шостий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 7
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Тим часом посланець за наказом мудрого царя Дхрітараштри сказав синові Кунті, Юдхіштхірі, що вже 

далеко від’їхав:  «Збори вже в повному складі,  о  царю Юдхіштхіро! Прийди й,  кинувши кості,  зіграй,  о  
Пандаво!», — так велів сказати тобі батько твій, о нащадку Бгарати!».

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Істоти одержують гарні й погані плоди своїх діянь за визначенням творця світу, і не можливо уникнути  

їх, зіграй я знову чи ні. До того ж це виклик на гру в кості за наказом старого царя. Хоча я знаю, що це 
приведе до загибелі, але не смію відмовитися.

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Говорячи так,  пандава повернув  назад разом із  братами. Знаючи добре обман,  застосовуваний у грі  

Шакуні, Партха змушений був знову вступити з ним у гру. І могутні вої-колісничні, знову ввійшли у зал 
зборів. Ті тури з роду Бгарати засмутили тоді серця своїх друзів. Гнані долею, вони сіли зручно, для того  
щоб знову почати гру в кості на погибель усіх людей.

Ш а к у н і  с к а з а в :
Те, що старий цар повернув вам все ваше багатство, звичайно похвально. Але вислухай тепер від мене  

про одну-єдину ставку, яка має велику цінність, о туре з роду Бгарати! Якщо ми будемо переможені вами у  
грі,  ми  повинні  будемо  вийти  в  дрімучий  ліс  на  дванадцять  років,  одягнувши шкури  антилопи.  А 
тринадцятий рік повинні будемо провести невпізнанними в якійсь населеній країні,  упізнані ж, ми повинні 
будемо знову вийти в ліс ще на дванадцять років. Якщо ж ви будете переможені нами, то ви повинні будете  
жити в лісі дванадцять років разом із Крішною, одягнувши шкури антилоп. Після закінчення тринадцятого 
року  має  бути  знову,  як  личить,  отримане  назад  тими  або  іншими  своє  царство.  З  таким  рішенням,  о 
Юдхіштхіро, підійди й, кинувши кості, знову зіграй з нами, о нащадку Бгарати!

У ч а с н и к и  з б о р і в  в и р е к л и :
О, ганьба друзям Дурьйодхани,  раз вони не застерігали його про велику небезпеку!  Ці  тури з роду  

Бгарати й самі не тямлять того, що варто второпати своїм розумом.
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Чуючи ці численні слова, цар Юдхіштхіра, син Прітхи, від сорому й від свідомости свого обов’язку,  

повинен був знову вступити у гру. Хоча він, велемудрий, і знав про наслідки, він знову почав гру, міркуючи  
із сумнівом, чи не буде це загибеллю кауравів.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
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Як може цар, подібний мені, що дотримується свого закону, відмовитися, будучи викликаним на гру?  
Тому я зіграю з тобою, о Шакуні!

Ш а к у н і  м о в и в :
Худоба й коні, безліч дійних корів, незліченна кількість кіз і овець, слони, скарбниця, золото, раби й  

рабині — все це вже було раніше поставлене нами у грі.  Тепер же у нас буде  одна-єдина ставка — на 
вигнання до лісу, о пандави! Ви або ми, якщо будемо переможені, повинні будемо жити, вийшовши в ліс. З 
таким рішенням зіграємо, о туре з роду Бгарати, на єдину ставку — на вигнання до лісу, о нащадку Бгарати!

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Партха прийняв ті умови, а син Субали взяв кості. «Я виграв!»,— сказав потім Шакуні Юдхіштхірі.

Так вістить розділ шістдесят сьомий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 8
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Переможені сини Прітхи прийняли рішення про вихід у ліс на вигнання й по черзі взяли шкури антилоп 

і верхній одяг.  Бачачи тих приборкувачів ворогів, одягнених у шкури антилоп, котрі втратили царство і  
готових відправитися до лісу вигнання, Духшасана сказав:

«Почалася верховна влада шляхетного царя — сина Дхрітараштри. Сини Панду переможені й приречені  
на найбільші нещастя. Сьогодні боги сприяли нам незалежно від того, чи йшли ми чесним чи нечесним  
шляхом, бо ми перевершуємо своїх ворогів чеснотами й чисельністю, та заслуговуємо похвали від людей.  
Сини Прітхи скинуті у вічне, нескінченне пекло. Вони втратили щастя й втратили царство на вічні часи. Ті 
пандави, які, пишаючись своєю силою, насміхалися над синами Дхрітараштри, повинні будуть тепер піти до 
лісу вигнання,  переможені  й позбавлені  свого багатства.  Нехай вони знімуть  свою різнобарвну зброю й 
чудове, блискуче вбрання. Нехай всі вони одягнуть шкури антилоп згідно з тим, як вони прийняли умови гри  
сина Субали.  Ті  пандави,  які  завжди пишалися  тим,  що в усьому світі  немає подібних їм  мужів,  тепер 
повинні  будуть  дізнатися  про  себе,  що  в  нещасті  вони  подібні  безплідному  сезамовому  насінню,  
позбавленому зародку. І хай не буде зовсім для вас, таких мудрих, повернення в цей будинок, о каураво!  
Хоча в шкурах антилоп пандави виглядають ще більш могутніми, але насправді їх треба розглядати як таких, 
що не мають права робити жертвопринесення! Премудрий Яджнясена з роду Сомака, видавши свою дочку,  
царівну Панчали, братам пандавам, зробив дурну справу, бо чоловіки Яджнясені,  сини Прітхи, немічні, їх 
немає вже тут. Яку радість знайдеш ти, о Яджнясені, бачачи в лісі своїх чоловіків, змушених носити старе 
ганчір’я й шкури, позбавлених багатства та свого житла? Вибирай собі іншого чоловіка, якого бажаєш. Адже 
всі ці каурави, ті, що зібралися тут,  терплячі, приборкані й володіють великим багатством. Одного з них 
вибери собі  за  чоловіка,  щоб ця немилість  часу не могла втомити тебе.  Як безплідне сезамове насіння, 
позбавлене зародків, як опудала антилоп, зроблені зі шкури, або ж як безплідні ячмінні зерна, позбавлені 
зародків, — такими точно стали тепер усі пандави. Чому ж ти повинна прислужувати занепалим пандавам? 
Даремна праця обробляти безплідне сезамове насіння, позбавлене зародків!».

Такі образи змусив партхів слухати злісний син Дхрітараштри. Вислухавши це, Бгімасена, що ніколи не 
прощає  образ,  голосно  лаючись,  у  гніві  ринувся  на  нього  й  сказав,  стрімко  підійшовши  до  нього,  як  
гімалайський лев до шакала.

Б г і м а с е н а  р и к н у в :
О жорстокий, ти мелеш незв’язно, як це робиться гріховними людьми, бо ти хвастаєшся серед царів 

мистецтвом царя Гандхари. Як ти тут вражаєш словами, буцім стрілами, наші тіла, так і я, простромлюючи в  
битві твоє тіло, змушу тебе згадати про це. А тих, хто під впливом любови або жадібности стоять за тобою 
як твої захисники, — тих також разом з їхніми нащадками й родичами я відправлю в оселю Ями.

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
І коли він, одягнений у шкуру антилопи, подоланий горем, але стриманий від наміру вбити свого ворога  

твердістю в  законі,  так  говорив,  Духшасана,  втративши всякий сором,  став  танцювати серед  кауравів  і  
голосно гукати: «Корова, корова!».1

Б г і м а с е н а  м о в и в :
Тільки ти здатний, о Духшасано,  на такі низькі  й жорстокі образи, бо хто сміє хвастатися, добувши 

багатства таким нечесним шляхом? Нехай син Прітхи, Врікодара, ніколи не досягне блаженних світів, якщо 
він не нап’ється крови з твоїх грудей, розірвавши її у битві. Убивши на прі синів Дхрітараштри на очах у 
всіх стрільців з лука, я невдовзі заспокоюся, — кажу вам правду.

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
І  в  той  час  як  пандави  виходили  із  залу зборів,  дурний  цар  Дурьйодхана  від  зарозумілости  почав  

наслідувати своєю ходою грайливій левиній ході  Бгімасени. «Цим ти не досягнеш мети,  — сказав йому 
Врікодара,  повернувшись у півоберту,  — бо я  незабаром відповім тобі,  коли вб’ю тебе разом із  твоїми  
спільниками,  пригадавши все  це,  о  дурко!».  І  бачачи таку зневагу  до  себе,  але  приборкавши свій  гнів,  
могутній і гордий Бгіма, йдучи за царем Юдхіштхірою, сказав йому, виходячи зі зборів кауравів: «Я вб’ю 
Дурьйодхану, Карну вб’є Дхананджайя, а гравця в кості Шакуні вб’є Сахадева. Я повторюю серед зборів ці  
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важливі слова,  які  боги зроблять правдивими, якщо відбудеться битва у нас із кауравами.  Я вб’ю цього 
негідного Суйодхану на прі своєю палицею, і, кинувши його на землю, я стану ногою на його голову. А що 
до цього жорстокого й підступного Духшасани, хороброго на словах, то я вип’ю його кров, як цар звірів».

А р д ж у н а  п р о д о в ж и в :
Рішення шляхетних людей, о Бгімо, упізнаються не лише на словах. На чотирнадцятий рік від цього дня 

вони побачать, що станеться. Земля нап’ється крови Дурьйодхани, Карни, підступного Шакуні й четвертого 
серед них — Духшасани.  За твоїм наказом,  о Бгімасено,  я вб’ю у сутичці  Карну,  заздрого і  балакучого 
підбурювача негідників. З бажання зробити приємне Бгімі, Арджуна клянеться, що він уб’є в битві своїми 
стрілами Карну й усіх його послідовників. Й інших царів, які в потьмаренні розуму поборються зі мною, — 
їх усіх я також відправлю гострими стрілами в оселю Ями. Тому що Хімаван може зрушитися зі свого місця, 
Сонце може втратити свій блиск і холод зникнути у Місяця, якщо правдивість моїх слів похитнеться. Адже,  
якщо Дурьйодхана не віддасть, зробивши належні почесті, нашого царства на чотирнадцятий рік від цього  
дня, все це безсумнівно виправдається.

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
І коли Партха так сказав, прекрасний син Мадрі, — доблесний Сахадева, простяг свою могутню руку,  

бажаючи вбити сина Субали, і вимовив таке слово, з очима, червоними від гніву, важко дихаючи, подібно 
змієві: «О дурню, який ганьбить царів Гандхари, те, що ти приймаєш за гральні кості, насправді не кості. Це 
гострі стріли, отримані тобою в битві. Я виконаю цю справу саме так, як сказав Бгіма, щодо тебе разом із  
твоїми прихильниками. Зроби до настання цієї години все те, що передбачене тобою. Я негайно вб’ю тебе  
разом із твоїми спільниками, здолавши тебе в битві,  якщо ти будеш стояти на прі відповідно до звичаю 
кшатріїв, о сину Субали!».

Почувши мову Сахадеви, о володарю народів, і Накула, прекрасніший серед чоловіків, теж сказав таке  
слово:  «Тих  негідних  синів  Дхрітараштри,  які  через  догоду  Дурьйодхані  примусили  дочку  Яджнясени 
слухати образливі слова під час цієї гри, — тих, прагнучих умерти й спонукуваних до цього долею, я змушу 
побачити  оселю  Вайвасвати.  За  наказом  царя  справедливости  та  йдучи  шляхом,  вибраним  Драупаді,  я  
незабаром зроблю землю вільною від синів Дхрітараштри».

Так, давши численні обітниці, всі міцнорукі чоловіки-тигри прийшли до Дхрітараштри.
Так вістить розділ шістдесят восьмий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 9
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Я  прощаюся  з  усіма  бгаратами,  зі  старим  дідом,  царем  Сомадаттою і  великим царем  Бахлікою,  із 

Дроною і Кріпою, а також з іншими царями, і  з Ашваттхаманом, Відурою, й Дхрітараштрою, та з усіма 
синами Дхрітараштри, з Юютсу і Санджайєю, а також з іншими учасниками зборів. Попрощавшись з усіма,  
я йду. Я побачу вас знову, коли повернуся.

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
І нічого не сказали від сорому благочестиві старці Юдхіштхірі, тільки у думках вони могли побажати 

щастя мудрому цареві.
В і д у р а  с к а з а в :
Шляхетна Прітха — царська дочка. Вона не повинна йти до лісу. Ніжна й стара, вона завжди заслуговує  

щастя. Тут у моєму будинку буде жити вона, щаслива, шанована мною. Знайте це, о партхи, і хай будете ви 
завжди здорові та неушкоджені. О Юдхіштхіро, узнай цю мою думку, о туре з роду Бгарати: усякий, хто 
переможений  нечесним  шляхом,  не  повинен  засмучуватися  від  такої  поразки.  Адже  ти  знаєш  закони,  
Дхананджайя — знавець боїв, Бгімасена — винищувач ворогів, а Накула — збирач багатств, Сахадева — 
відмінний  правитель,  Дхаумья  — кращий зі  знавців  Вед,  а  благочестива  Драупаді,  обізнана в  законі  й 
мирській користи. Всі ви віддані один одному, а також красномовні, нерозлучні ворогами й задоволені. Хто 
не позаздрить вам? Адже твоє відвернене самозаглиблення буде всіляко сприяти тобі, о нащадку Бгарати! 
Жоден ворог, навіть якщо він дорівнює Шакрі, нездатний винести цього, о непохитний! На горі Хімаван тебе 
колись наставляв Мерусаварні,2 в місті Варанаваті 3 — Крішна-Двайпаяна, на горі Бхрігутунзі 4 — Рама, а на 
ріці  Дрішадваті 5 —  Шамбху.6 Ти слухав також настанови великого мудреця Асіти на горі  Анджані.7 Ти 
завжди  бачишся  з  Нарадою,  а  Дхаумья  —  твій  домашній  жрець.  Так  не  розтрачуй  знань  відносно 
потойбічного світу, даних тобі мудрецями.

Розумом ти перевершуєш Пурураваса,  сина Іли,  о Пандаво, силою перевершуєш усіх  інших царів, а  
служінням закону — мудреців. Приймай тверде рішення про перемогу, що властиво Індрі, про приборкання 
свого гніву, що властиво Ямі, про щедрість, що властиво Кубері, та про смиренність, що властиво Варуні. І  
дізнайся ти про здатність прихиляти до себе через самопожертву, а здатність до підтримки життя істот — від 
води, терпіння — від землі, всю міць — від диску сонця, силу — від вітру й од усіх істот — своє власне  
походження (своє я). Хай будете ви здорові й неушкоджені, та хай буде вам благо! Я побачу вас знову коли 
повернетеся. Дій належним чином, о Юдхіштхіро, повсякчас — при нещастях і при утрудненнях, пов’язаних  
із  законом і  мирською користю,  а  так само і  в  усіх  справах.  Ти вже попрощався  тут,  о  Каунтейє!  Хай 
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знайдеш ти щастя, о нащадку Бгарати! Ми ще побачимо тебе коли ти повернешся повний гаразду і досягши 
своєї мети.

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Коли так було сказано, син Панду Юдхіштхіра, що володіє справжньою доблестю, промовив «добре» і,  

поклонившись Бгішмі й Дроні, відправився в путь.
Так вістить розділ шістдесят дев’ятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 0
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Тоді, як Юдхіштхіра пішов, Крішна, з’явившись до славетної Прітхи, почала прощатися з нею, а також з 

іншими жінками, охопленими сильним сумом. Вшанувавши і обійнявши їх, як вони того заслуговували, вона 
хотіла  піти.  Тоді  піднявся  голосний плач у  внутрішніх  світлицях пандавів.  І  Кунті,  охоплена  глибокою 
скорботою, побачивши що йде Драупаді, голосом, здавленим від суму, промовила важко таке слово:

«О дочко, не слід засмучуватися, опинившись у такому великому нещасті. Ти добре знаєш обов’язки 
жінок,  ти  відрізняєшся  також  гарним  характером  і  поводженням.  Я  не  смію  наставляти  тебе  у  твоїх 
обов’язках  відносно  твоїх  чоловіків,  о  ти  зі  світлою  посмішкою!  Сполученням  усіх  твоїх  чеснот 
благочестивої жінки прикрашені  два наші роди.8 І  щасливі повинні бути ці каурави,  що не були спалені 
тобою  у  гніві,  о  бездоганна!  Йди  безпечним  шляхом,  підбадьорена  моїми  благословеннями.  Адже  в 
доброчесних жінок не виникає замішання з приводу того, що повинно трапитися. Під охороною найвищої 
справедливости, ти незабаром знайдеш щастя. І нехай син мій Сахадева, живучи у лісі, завжди буде під твоїм 
наглядом, щоб його велике серце не зів’яло, спіткане таким нещастям!».

Сказавши  «добре»  та  цариця,  омита  потоками  сліз,  в  одному  платті  забрудненому  кров’ю,9 з 
розпущеним волоссям, вийшла зі світлиці Кунті.  Й коли вона йшла, плачучи й голосячи, Прітха у журбі  
пішла за  нею.  Тоді  вона побачила всіх своїх синів,  позбавлених прикрас і  одягу,  одягнених у шкури,  з  
обличчями,  опущеними  вниз  від  сорому,  оточених  радісними  ворогами  й  жалем  друзів.  У  надлишку 
материнської ніжності, підійшовши до кожного зі своїх синів, що перебували у такому стані, вона обійняла 
їх і сказала у скорботі, багато ремствуючи, про усе.

«Яким чином осягло вас нещастя? Адже ви прикрашені чеснотами, гарним характером і поводженням, а 
також  благочестивими  вчинками;  ви  не  низькі,  твердо  віддані  старшим  і  завжди  зайняті  шануванням 
божеств і здійсненням жертвопринесень! Звідки така мінливість долі? Але я бачу своїм розумом, від чиїх 
недобрих помислів ця ваша провина.  Це,  мабуть,  гріх,  обумовлений моєю долею,  бо я  породила вас на 
світло. Через це вас і осягло тяжке нещастя, хоча й наділені ви найкращими чеснотами. Як ви будете жити в  
непрохідних лісах, позбавлені своєї величі, жалюгідні, хоча ви й не жалюгідні своєю доблестю, мужністю,  
силою, сміливістю й могутністю? Якби я знала раніше про це, а саме, що для вас неминуче життя у лісі, то я 
після смерти Панду не повернулася б з гори Шаташрінги в місто, що носить ім’я слона. Я думаю, що ваш  
батько  був  щасливий  і  обдарований  силою покаяння,  бо  він,  не  відчувши  щиросердечного  страждання 
стосовно  своїх  синів,  вважав  для  себе  найбільш  приємним  бажання  відправитися  на  небо.  Я  вважаю 
сьогодні, що щаслива також і справедлива Мадрі, бо вона, маючи знання, що виходить за межі почуттєвого  
сприйняття,  досягла цього найвищого шляху й завдяки цьому наділена тепер усяким блаженством. Вона  
мене перевершила, як стосовно радостей, так і стосовно здорової думки та вибраного шляху. О, ганьба цій  
моїй прихильности до життя, обтяженого такими стражданнями!».

Так згорьовану Кунті втішили тоді пандави й, поклонившись їй, безрадісній, відправилися до лісу. А 
Відура й інші, утішивши пригноблену Кунті різними доводами, самі ще більш пригноблені, не поспішаючи 
привели її у будинок Кшаттрі. А цар Дхрітараштра, з душею схвильованою скорботою, послав до Кшаттрі  
сказати, щоб він негайно з’явився до нього. І тоді Відура відправився в палац Дхрітараштри, і володар людей 
Дхрітараштра, засмучений, розпитав його про все.

Так вістить розділ сімдесятий в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 1
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Як іде син Кунті  — цар справедливости Юдхіштхіра? Як — Бгімасена, Савьясачин і ті  обидва сина  

Мадрі? І як іде Дхаумья, о Кшаттрі, і нещасна Драупаді? Я волію почути про всі їхні дії.
В і д у р а  в і д п о в і в :
Син Кунті,  Юдхіштхіра,  іде,  прикривши обличчя  одягом,  а  пандава  Бгіма  — витягаючи  свої  руки.  

Савьясачин іде за царем, розсипаючи всюди піщинки. Син Мадрі, Сахадева, іде забруднивши своє лице, а 
Накула, прекрасніший у світі, іде слідом за царем, засмучений душею, з тілом, закаляним брудом. Чарівна  
Крішна з довгастими очима йде за царем, закривши обличчя волоссям і ридаючи. А Дхаумья, о володарю 
народів, йде по дорозі із травою куша в руці, розспівуючи страшні гімни із Самаведи, присвячені Ямі.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
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Пандави віддаляються звідси приймаючи різні подоби. Скажи мені, о Відуро, чому вони йдуть у такий 
спосіб.

В і д у р а  в і д п о в і в :
Хоча в мудрого царя справедливости, обманутого твоїми синами, і відняте ними царство й багатство,  

розум його не відхиляється від закону.  Цар цей завжди милосердний до синів Дхрітараштри, о нащадку 
Бгарати! Переможений нечесно у грі, він не відкриває своїх очей, які розпікає гнів. «Хай не спалю я людей  
своїм страшним поглядом!», — позаяк пандава-цар думає так, він іде, закривши своє лице. Тепер слухай, як 
я буду розповідати про те, чому Бгіма прямує так, о нащадку Бгарати! «Немає рівного мені силою рук», — 
позаяк Бгіма так думає, він і прямує, витягаючи свої руки. Бо, показуючи свої руки, він, гордий силою своїх 
рук, бажає зробити стосовно своїх ворогів подвиги відповідно до чеснот своїх рук. Потім іде за царем син 
Кунті,  Арджуна  Савьясачин,  розсипаючи  піщинки,  для  того  щоб  показати  цим  падіння  своїх  стріл  у 
майбутній битві. З якою легкістю тепер у нього сиплються піщинки, о нащадку Бгарати, з такою ж легкістю 
він буде пускати зливи своїх стріл на ворогів. «Нехай ніхто сьогодні не побачить моє лице», — позаяк так  
думає Сахадева, о нащадку Бгарати, він і прямує,  вимазавши своє обличчя. «Хай не викраду я по дорозі  
серця жінок», — позаяк так думає Накула, о володарю, він іде, забруднивши все тіло брудом. А Драупаді,  
прямуючи  слідом  з  розпущеним  волоссям,  вкрита  пилом,  в  одному платті,  змоченому й  забрудненому 
кров’ю, ридаючи, сказала такі слова: «Дружини тих, через кого я виявилася в такому положенні, нехай на 
чотирнадцятому році від цього дня,  маючи вбитими своїх чоловіків, синів,  родичів і  близьких,  з тілами, 
забрудненими кров’ю своїх рідних, з розпущеним волоссям і вкриті пилом, увійдуть так у місто, що носить 
ім’я слона, зробивши узливання душам покійних!».

Мудрий, нескоримий домашній жрець Дхаумья, тримаючи в руці траву дарбха, звернену на південний 
захід, прямує спереду, розспівуючи гімни із Самаведи присвячені Ямі, о нащадку Бгарати! «Коли нащадки 
Бгарати  будуть  убиті  на  прі,  тоді  наставники  кауравів  будуть  подібним  чином  розспівувати  гімни  із  
Самаведи!», — так говорячи, прямує і Дхаумья. 

«Овва, подивіться, наші заступники йдуть у такому стані!», — кричали всюди містяни, змучені важким 
горем. Так виражаючи знаками й жестами свої рішення, що таяться в їхніх серцях, тверді розумом, сини 
Кунті прямували до лісу.  І коли вони, найперші з чоловіків, у такий спосіб ішли з міста, що носить ім’я 
слона, при безхмарному небі заблищали блискавки і затремтіла земля. Демон Раху почав ковтати Сонце,  
хоча це й не був день затемнення, о володарю народів! Почали розсипатися метеори, кружляючи при падінні  
над містом зліва направо. Закричали стерв’ятники, шакали, ворони й інші хижаки з дахів храмів, священних 
дерев,  зі  стін і  з  верхніх терас будинків.  Такі  були великі  знамення,  коли пандава йшов у ліс,  — вони 
передвіщали загибель нащадків Бгарати внаслідок твоєї дурної ради, о царю!

А Нарада,  який знаходився на зборах перед кауравами,  оточений великими мудрецями,  сказав таке 
страшне слово: «На чотирнадцятий рік від цього дня, каурави загинуть тут, з вини Дурьйодхани, від сили  
Бгіми й Арджуни».  Сказавши так, кращий з божественних мудреців, обдарований найбільшою небесною 
красою, піднісся на небо і швидко зник. Потім Дурьйодхана, Карна, а також Шакуні, син Субали, вважаючи 
Дрону своїм притулком, передали йому царство. Тоді Дрона сказав невблаганному Дурьйодхані, Духшасані  
й Карні та всім нащадкам Бгарати:

«Двічінароджені  сказали,  що  пандави,  сини  богів,  не  можуть  бути  вбиті.  Але  я  буду,  в  міру  сил  
піклуватися про всіх синів Дхрітараштри, які разом з іншими царями обрали моє заступництво, сердечно й з  
відданістю вдавшись до нього, — і я не можу покинути їх. І крім того, адже все залежить від долі! Сини  
Панду,  переможені  у  грі,  йдуть  до  лісу  згідно  закону.  І  каурави  будуть  жити  в  лісі  дванадцять  років. 
Дотримуючись обітниці помірности, пандави, будучи під владою гніву і ревнощів, повернуться на моє горе, 
щоб помститися своїм ворогам. Мною раніше був позбавлений царства Друпада в дружній суперечці. Тоді 
він у гніві зробив  жертвопринесення  заради народження сина, який повинен буде вбити мене, о нащадку 
Бгарати! За допомогою аскетичної сили пустельників Яджи й Упаяджи він одержав із жертовного вогню 
сина Дхріштадьюмну та Драупаді, гарну станом, — із середини жертовного вівтаря. Маючи блиск, подібний 
полум’ю,  він  даний  богами,  оружний  луком  і  стрілами  та  одягнений  у  панцер.  Я  ж  відданий  закону 
смертних, і тому мене охопив страх, позаяк той бик серед людей перейшов на сторону пандавів. Зневажаючи 
своїм життям, я ще більш несамовито буду боротися з твоїми ворогами. Я чув, що він народився для мого 
знищення, і у світі також про це добре відомо. Безсумнівно,  цей визначений час, через тебе, вже майже 
наступив. Без зволікання зробіть все те, що необхідно для вашого добробуту. Він ще не досягнутий, бо були  
прийняті такі дії, як вигнання пандавів. Це буде лише миттєвим щастям, немов тінь верхівки дерева таля 10 у 
зимовий  час,  яка  буває  короткою  біля  його  основи.  Робіть  жертвопринесення  великими  жертвами, 
насолоджуйтеся задоволеннями й самі доставляйте їх. На чотирнадцятому році від цього дня, ви прийдете до 
страшної загибелі. О Дурьйодхано, почуй це і дій як бажаєш, або, якщо хочеш, застосуй до пандавів мирні  
засоби!».

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
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Почувши  слова  Дрони,  Дхрітараштра  промовив:  «Добре  сказав  наставнику.  О  Кшаттрі,  поверни 
пандавів. Якщо ж пандави не повернуться, нехай вони йдуть, оточені почестями. Нехай ідуть сини мої зі  
зброєю, колісницями й піхотинцями, користуючись усіма задоволеннями».

Так вістить розділ сімдесят перший в Сабхапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 2
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Після того як партхи, переможені у грі в кості, відправилися до лісу, о великий царю, Дхрітараштру тоді  

охопило занепокоєння. І в той час як володар людей Дхрітараштра сидів спантеличений і зітхав неспокійно, 
йому сказав Санджайя: «Отримавши всю землю, повну багатства, о володарю землі, відправивши пандавів із 
царства у вигнання, чому ти засмучуєшся, о царю?».

Д х р і т а р а ш т р а  в і д п о в і в :
Чому  ж  не  слід  засмучуватися  тим,  з  котрими  мають  ворожнечу  пандави,  могутні  вої-колісничні,  

вправні у битві та із сильними союзниками?
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Тобою зроблена похвальна справа, о царю! Має бути велика ворожнеча, і наступить загальна загибель 

цілого  світу.  Хоча  й  утримуваний  Бгішмою,  Дроною  і  Відурою,  твій  син  Дурьйодхана,  дурний  і  
безсоромний, відправив посланця,  сина сути,  велівши йому привести в зал зборів Драупаді,  улюблену й 
благочестиву дружину пандавів.

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
У тої людини, якій боги посилають поразку, вони спочатку віднімають розум, і тому вона бачить усе в 

перекрученому  вигляді.  Коли  розум  помутнілий  гріхом  і  наступила  загибель,  невірна  політика 
представляється вірною й не відступає від серця. Людині при наближенні загибелі шкідливе представляється 
корисним, а корисне представляється шкідливим, — і це їй подобається. Час, який приносить загибель, не 
розтрощує кому-небудь голову, піднявши булаву. Сила часу така, що вона дає можливість бачити сенс того  
що відбувається у мінливому світлі. Це страшне сум’яття, що змушує від жаху підніматися волоскам на тілі,  
викликане тими, хто притяг у зал зборів бідолашну царівну Панчали. Хто ще, крім нещасного гравця в кості,  
міг з образами привести на збори її, що народилися не з утроби, але в знатному роду, обдаровану красою, 
величну, знаючу всі закони й обов’язки, славетну? Доброчесна серед жінок, стрункостанна царівна Панчали 
була тоді в одному платті забрудненому кров’ю. Вона кинула оком на пандавів і побачила їх, чиє багатство,  
дружина і краса були відняті, які впали були духом, втратили всі предмети бажань і втрапили у рабство, — 
зв’язані путами закону, вони не могли тоді виявити свою доблесть. А Дурьйодхана й Карна у присутности 
кауравів сказали розгніваній та засмученій Крішні, яка не переносить образ, дошкульні слова.

Її страдницьким поглядом може бути спалена навіть земля. Чи залишиться нині в живих хоча б один з  
моїх синів, о Санджайє? Всі дружини нащадків Бгарати разом з Гандхарі, побачивши Крішну, приведену на 
збори, підняли страшний плач. А брахманів не  закликали для здійснення узливання священному вогню у 
вечірній  час,  —  вони  були  розгнівані  наругою  над  Драупаді.  Пролунало  страшне  ревіння  й  піднявся 
могутній вихор, загрозливо почали падати метеори, а демон Раху, викликаючи у людей великий страх, почав 
ковтати Сонце,  хоча це не  був  день затемнення.  Із  приміщень для  колісниць з’явився  вогонь і  зблякли 
прапори на погибель бгаратам. У сховищі священного вогню Дурьйодхани страшно завили шакали, а їм у  
відповідь з усіх боків закричали осли. Тоді пішли зі зборів Бгішма разом із Дроною, о Санджайє, Кріпа й 
Сомадатта, та Бахліка, могутній воїн-колісничний. І тоді я сказав, спонукуваний Відурою: «Я дам Крішні 
будь-який  бажаний  дарунок,  який  тільки  вона  захоче!».  І  обрала  царівна  Панчали  братів-пандавів, 
обдарованих невимірною могутністю. Я дав їм волю, а також дозволив їм повернутися в їхню столицю на  
їхніх колісницях та з луками.

Потім велемудрий Відура, знавець усіх законів, сказав: «Ви прийшли до такого кінця, о Бгарати, тому 
що вами приведена Крішна в зал зборів. Це дочка царя Панчали — сама незрівнянна богиня Шрі. Створена  
богами, царівна Панчали доводиться дружиною цим пандавам. Партхи, будучи  розлютовані,  не простять  
образи нанесеної їм. Не перенесуть цього також і могутні лучники із громади Врішни та Панчали, великі 
своєю могутністю.  Під  охороною Васудеви,  вірного даному слову,  Бібхатсу безсумнівно  повернеться  за 
підтримки панчалів. І серед них великий лучник,  могутній Бгімасена,  також повернеться,  крутячи своєю  
палицею немов бог смерти булавою. Тоді, почувши дзижчання лука Гандіва мудрого Партхи і звук палиці 
Бгіми, царі не в змозі будуть перенести їх. Тому мені ніколи не подобався розлад з партхами, бо я вважаю 
пандавів більш сильними, ніж каурави. Могутній цар Джарасандха, великий у своєму блиску, був убитий у 
битві Бгімою лише голими руками. Нехай у тебе буде мир з пандавами, о туре з роду Бгарати! Нехай без 
коливань будуть з’єднані обидві сторони!»: Так, о сину Гавальгани,11 Кшаттрі сказав мені слова, узгоджені з 
законом і мирською користю, але вони не були прийняті мною через бажання добра своєму синові.

Так вістить розділ сімдесят другий в Сабхапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО НАСТУПНУ ГРУ
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КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО НАСТУПНУ ГРУ
1 Либонь,  таке звернення (gauh — «корова!») до чоловіків  мусить вважатися досить образливим,  бо в епосі  їх  

завжди наділяють гідними і відповідними їхній мужності та героїзму епітетами, такими, як «тур», «бик», «тигр»  
тощо. (вгору)

2 Мерусаварні — ім’я восьмого Ману. (вгору)
3 Варанавата — древня назва міста Варнава, розташованого в 35 км на північний-захід від Мірута. (вгору)
4 Бхрігутунга  — древня  назва  гори Тунганатх,  що  є  однією з  п’яти  гір  (Панча-Кедара),  розташованих  уздовж  

ланцюга Гімалаїв у Гарвалі, та утворює священні місця паломництва. (вгору)
5 Дрішадваті — древня назва ріки Чаутанг (названої також Читранг і Читанг),  що утворювала південну межу  

Курукшетри й протікала паралельно ріці Сарасваті. (вгору)
6 Шамбху — букв. «дає щастя», тут епітет бога Шиви. (вгору)
7 Анджана — те ж що і Анджанагірі, древня назва Сулейманових гір у Пенджабі. (вгору)
8 Тут  мається  на  увазі  рід  де  народилася  Драупаді  (тобто  Панчали),  і  рід,  куди  вона  була  прийнята  шляхом  

заміжжя (тобто каурави разом з пандавами). (вгору)
9 Тому що в неї почалися місячні. (вгору)
10 Таля — рід пальмового дерева (Borassus flabelliformis). (вгору)
11 Гавальгана — батько Санджайї, візника сліпого царя Дхрітараштри. Син Гавальгани — епітет Санджайї. (вгору)

КІНЕЦЬ КНИГИ ДРУГОЇ
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