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ОПОВІДЬ ПРО ЗУСИЛЛЯ ЦАРІВ

Р о з д і л  1
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Відсвяткувавши  весілля  Абгіманью,  могутні  нащадки  Куру  разом  із  радісними  своїми  прихильниками 

відпочили  чотири зорі 1 і  задоволені прийшли тоді в палац зборів Вірати.  А той палац володаря матсьїв був 
повний  багатств  і  сяяв  добірними дорогоцінними каменями та  безцінними перлами.  В  ньому були  сидіння, 
зручно розставлені, та був він прикрашений плетеницями квітів і віяли там тонкі пахощі. І туди увійшли ті царі, 
найперші  серед  людей.  І  ось  спереду  зайняли  місця  обидва  володаря  людей  —  Вірата  і  Друпада,  і  
високоповажний серед царів, старий дід Крішни,2 разом з Рамою і Джанарданою. Поблизу царя Панчали сидів 
видатний герой з роду  Шині 3 разом із  сином Рохіні.  А зовсім поруч  із царем матсьїв сиділи Джанардана і  
Юдхіштхіра, всі сини царя Друпади, Бгіма, Арджуна, і обоє сина Мадрі, також Прадьюмна і Самба, обоє хоробрі  
у битві, та Абгіманью разом із синами Вірати. Також і всі царевичі — сини Драупаді, герої, подібні до батьків  
своїх  у  доблесті,  красі  й  силі,  сиділи  на  прекрасних  сидіннях,  оздоблених  золотом.  І  коли  ті  могутні  вої-
колісничні, сіли там у блискучих вбраннях і прикрасах, всі ті збори царів засяяли пишнотою, подібно небесам 
помережаним ясними зірками. І ось ті могутні чоловіки — ті, царі, що зібралися разом, поговоривши один з  
одним про різні речі, примовкли на хвилину в роздумах, спрямувавши свої погляди на Крішну. Коли ж розмови 
між ними затихли, Мадгава звернув їхню увагу на справу пандавів. І ті леви серед царів почали разом слухати  
слова його, глибокі за змістом та піднесені.

К р і ш н а  с к а з а в :
Усім вам відомо, як нечесно Юдхіштхіра був переможений Субалою у грі в кості, як у нього було відняте 

царство і як була прийнята умова піти у вигнання. Але, хоча сини Панду і були  в  змозі своєю силою скорити 
негайно всю землю, вони залишалися вірними справедливості. І протягом шести та ще семи років, ці найперші 
нащадки Бгарати, виконали, як належить, ту тяжку умову. А цей, тринадцятий рік, був дуже важкий для них, щоб  
зуміти  настільки успішно його провести до кінця.  І  те,  як вони прожили його поруч  з  вами невпізнаними і  
переносили нестерпні негоди,  вам  усім  добре  відомо.  А  коли  це  так,  то  подумайте  про  те,  що  може  бути  
корисним для царя, сина Дхарми, і для Дурьйодхани. А також про те, що справедливо, однаковою мірою для  
кауравів і пандавів, та що для них пристойно і може принести їм славу. Адже Цар справедливости не побажає  
навіть царства богів, якщо придбання його пов’язане з  беззаконням,  проте якщо це законно, він погодився б 
навіть  на  те,  щоб  володарювати лише  в  якому-небудь  селі.  Адже  царям,  тим,  що  зібралися  тут,  відомо,  як 
нечесним шляхом,  батьківське  царство  було  віднято  в  нього  синами Дхрітараштри  і  які  тяжкі  та  нестерпні  
перенесені були ним злидні. І хоча Партха не може бути силою переможений у битві синами Дхрітараштри,  
однак цар Юдхіштхіра разом із друзями бажає їм лише гараздів. Найперші з героїв — сини Кунті і обидва сина 
Мадрі вимагають лише те, що було добуто самими пандавами, коли вони у битві трощили царів. Адже вам добре  
відомо, як вороги пандавів у своєму прагненні захопити царство, безуспішно намагалися різними засобами — 
жорстокими і ницими — погубити їх ще в дитинстві. Уявіть же, яка велика у них жадібність і яка шляхетність у 
Юдхіштхіри, і зверніть увагу на їхні взаємини. Вам належить подумати про це, всім разом і поодинці. Пандави 
завжди  віддані  справедливості,  й  вони  точно  виконали  обіцянку  свою.  Якщо  ж  тепер  сини  Дхрітараштри 
поставляться до них несправедливо, то останні вб’ють їх, хоча б вони й об’єдналися всі разом. Почувши про  
негідний вчинок їх, друзі Царя справедливости згуртуються навколо пандавів. І вони в битві переможуть своїх 
ворогів, або ж, борючись із ними, уб’ють їх у пекельнім бою. І якщо у вас може виникнути сумнів, що пандави 
через  свою  нечисленність  не  в  змозі  перемогти  своїх  супротивників,  ви  повинні  знати,  що  всі  вони,  
згуртувавшись разом, у союзі з друзями, безсумнівно докладуть зусиль, щоб знищити їх. Нам невідомо достоту,  
які наміри Дурьйодхани й що він збирається робити. А коли думка іншої сторони залишається невідомою, то що  
ж, на вашу думку, найкраще буде почати? Тому нехай звідси відправиться до кауравів людина справедлива й 
чесна, високого роду,  обережна,  здатна бути послом,4 щоб умиротворити їх і  переконати віддати Юдхіштхірі 
половину царства.

Вислухавши слова  Джанардани,  сповнені  справедливости й  глибокого змісту,  прихильну і  безсторонню,  
звернувся потім зі словом старший брат його, віддаючи високу хвалу тим словам його, о царю!

Так вістить розділ перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2
Б а л а д е в а  м о в и в :
Ви чули слова старшого брата Гади, справедливі та змістовні, однаково доброчинні, як для Аджаташатри, 

так  і  для  царя  Дурьйодхани.  Адже,  погоджуючись  віддати  цареві  половину  царства,  доблесні  сини  Кунті  
прагнуть  до  його ж блага.  Також і  син Дхрітараштри,  віддавши половину царства,  буде  щасливий і  вельми 
радітиме разом з нами. Адже, одержавши царство, ці видатні герої безсумнівно заспокояться і знайдуть щастя,  
якщо, звичайно, протилежна сторона буде поводитися гідно. А в їхньому спокої — добробут для народу. Мені 
буде приємно, якщо хто-небудь відправиться туди заради примирення кауравів та пандавів, а також для того,  
щоб  дізнатися  думку  Дурьйодхани  і  роз’яснити  слова  Юдхіштхіри.  Нехай  він  передасть  вітання  Бгішмі,  
видатному героєві роду Куру,  і великодушному синові Вічитравірьї, також і Дроні, разом із сином, Відурі  та  
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Крипі, і царю Гандхари, разом із сином візника. Нехай він вшанує всіх інших синів Дхрітараштри та всіх тих, хто 
відомий силою та знанням Вед і дотримується своїх законів, — найхоробріших з людей і знавців знамень часу.

І коли вони всі зберуться разом і зберуться також найстарші з містян, нехай наш посланець скаже слово 
сповнене глибокої шанобливости,  щоб могло воно послужити інтересам сина Кунті.  В усякому разі  не треба 
говорити Дурьйодхані й іншим, що вони захопили пів царства шляхом обману,  бо воно було відібрано ними  
лише за допомогою сили. Адже коли Юдхіштхіра ще мав у своєму розпорядженні своє надбання, він втратив 
своє царство тому, що був неуважний під час гри в кості. Цей нащадок Аджамідхи, недосвідчений у грі, хоча й  
застерігали його найперші з  роду Куру та всі  друзі,  викликав на змагання сина царя Гандхари,  майстерного  
гравця в кості. Тисячі інших гравців були там, яких міг би перемогти Юдхіштхіра, але, залишивши їх осторонь,  
він викликав саме сина Субали і в такий спосіб був переможений у грі в кості. І хоча гральні кості постійно  
зраджували  йому,  він  усе  ж  продовжував  грати  з  тим  же  самим  супротивником.  Так,  змагаючись  із  ним,  
Юдхіштхіра зазнав повної поразки. І тут ніякого докору не може бути зроблено Шакуні. Тож нехай посланець, 
вклонившись, скаже синові Вічитравірьї слова, перейняті глибоким почуттям миролюбства, бо тільки так можна  
схилити сина Дхрітараштри, через таку людину, до своєї мети.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
І коли так мовив видатний нащадок Мадгу, раптово піднявся доблесний нащадок з роду Шині й, засуджуючи 

ті слова його, сказав у гніві так.
Так вістить розділ другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3
С а т ь я к і  в и р і к :
Яка душа в людини, точно так і говорить вона. І яка природа душі твоєї, точно так само й кажеш ти. Адже є  

хоробрі люди, є також і боязкі. Ці два типи, чітко розрізняються серед людей. В одному і тому ж роду можуть  
народжуватися  і  мужі  безсилі,  і  могутні  вої-колісничні,  подібно тому як на тому самому могутньому дереві  
можуть бути дві гілки, з яких одна плодоносна, а інша — безплідна. Але я не засуджую слова, які ти говориш, о 
Плугознаменний, а засуджую тих, хто слухає слова твої, о нащадку Мадгу! Як же, справді, той, котрий нічого не 
боячись, тлумачить навіть про незначну провину Царя справедливости, сміє взагалі говорити серед цих зборів?  
Викликавши на змагання шляхетного царя, не досвідченого на грі, відомі гравці в кості перемогли його, хоча він і 
поставився до них з повною довірою. То що ж, можна вважати їхню перемогу здобутою справедливо? Якби вони  
прийшли до сина Кунті в той час як він грав у своєму будинку разом із братами, і перемогли його, тоді їхня  
перемога була б справедливою. Але, викликавши на гру царя, завжди відданого закону кшатріїв, вони обіграли 
його, вдавшись до обману. Так де ж тут їхня висока порядність?

Як же може Цар справедливости покірно тут  схилитися,  якщо він зробив вищу ставку у грі,  обіцяв при 
цьому точно виконати умову та піти у вигнання, потім закінчив він проживання в лісі й у такий спосіб отримав  
право успадковувати батьківський престол? Якби навіть Юдхіштхіра замірявся на чуже надбання, все-таки й тоді  
не повинен він просити своїх ворогів. І як же можуть вони вважатися справедливими і не спраглими захопити  
царство, якщо вони говорять про синів Кунті, ніби вони були впізнані, коли ті насправді прожили рік після свого  
вигнання потай? Адже кауравів переконували Бгішма й шляхетний Дрона, але вони все ще не збираються віддати 
пандавам їхнє батьківське надбання. Я ж, переконавши їх гострими стрілами, силою змушу їх кинутися в шалі  
бою до ніг шляхетного сина Кунті. Якщо ж вони не захочуть покірно схилитися перед мудрим царем, то вони 
відправляться разом зі спільниками своїми у житло Ями. Бо, коли зважився в гніві своєму боротися Ююдхана, то  
вони не здатні будуть витримати його натиску, подібно тому як гори не в змозі винести стрімкого удару громової 
стріли.

Хто  ж  може  протистояти  в  битві  Володареві  лука  Гандіва  або  тому,  хто  володіє  диском?  Хто  може 
протистояти мені чи ж неприступному Бгімі? Хто, якщо він дорожить життям, міг би підступити до близнюків,  
що  тримають  тугі  луки,  величним,  начебто  Яма,  і  до  Дхріштадьюмни,  сина  Паршати?  Хто  насмілився  б 
підступити до п’ятьох пандавів,  що звеличують славу Драупаді  й хмільних гордістю, — які  суперничають із  
батьками  своїми  та  рівні  їм  в  усьому?  Хто  міг  би  наблизитися  до  сина  Субхадри,  могутнього  лучника,  
нескоримого навіть для самих богів? Або хто насмілився б підступити до Гади, Прадьюмни та Самби, подібних  
до бога смерти, або громової стріли, або ж самого вогню? Ми вб’ємо в битві сина Дхрітараштри разом із Шакуні  
та Карною і зведемо на престол Пандава. Немає ніякого беззаконня в убивстві  ворогів, які самі намагаються 
вбити нас. Просити ж своїх ворогів — і негідно, і безславно! Ви повинні намагатися виконати заповітне бажання  
Юдхіштхіри. Нехай Пандава отримає назад царство, від якого відмовився Дхрітараштра. Або сьогодні одержить 
царство син Панду — Юдхіштхіра, або ж усі вороги будуть убиті на прі й ляжуть у землю!

Так вістить розділ третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4
Д р у п а д а  м о в и в :
Це напевно так і буде, о міцнорукий! Бо не віддасть Дурьйодхана царства по добрій волі. І Дхрітараштра з  

любови до свого сина теж піде за ним. Також Бгішма й Дрона — з легкодумства, також Радхейя і Субала. Але 
слова Баладеви не узгоджуються з моїм судженням, бо їм має насамперед слідувати людина, яка воліє діяти 
мирними засобами. А до сина Дхрітараштри ніколи не слід звертатися з м’якою мовою, бо я думаю, що його,  
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злодумного, неможливо напоумити м’якістю. До ослів потрібно застосовувати м’якість в поводжені, але до биків 
варто діяти з усією суворістю. Якщо хто-небудь скаже Дурьйодхані, злому у своєму намірі, м’яке слово, то він,  
підступний, буде вважати того, хто говорить м’яко, людиною недорозвиненою. Якщо до нього буде застосована  
м’якість в переговорах, то буде він, дурний, вважати, що справа його виграшна.

Саме так ми й зробимо, і  нехай будуть  в тім докладені зусилля.  Ми повинні послати до друзів  гінців з  
оповіщенням,  щоб  вони  збирали  для  нас  війська.  Нехай  відправляться  швидкохідні  вісники  до  Шальї  і  
Дхріштакету,  до Джайятсени всепереможця і до всіх кекайїв. І Дурьйодхана також пошле, безперечно, гінців  
своїх до усіх царів. Але ґречні, до яких звернулися раніше, догоджають тому, хто просить першим. Тож повинні 
ви квапитися, щоб звернутися із проханням до царів раніше всіх. Бо маємо перед собою велику задачу — така  
моя  думка.  Без  зволікання  відправ  гінців  своїх  до  Шальї  та  до  царів,  які  йому  підвладні,  також  до  царя 
Бхагадатти,5 невимірному в своїй могутності,  котрий живе біля берегів Східного моря (Бенгальська затока). 
Також до лютого Хардікьї та до Ахуки, до прозорливого царя маллів і до Рочамани, о володарю!

Нехай будуть скликані царі Бріханта, Сенабінду, Пападжит, Пратівіндхья, Читраварман, Сувастука, Бахліка,  
Мунджакеша, і, звичайно сам володар чедіїв, і Супаршва, Субаху, Паурава, могутній герой на колісниці; також 
царі шаків, пахлавів і дарадів, і володаря племен Камбоджі та Рішики, і тих які мешкають на західному березі  
океану. Також Джайятсена і цар Каші, та правитель Країни п’яти рік (Пенджаб), і гордовитий син Кратхи, і царі 
гірських племен, а також Джанаки й Сушарман, Маніман, Паутіматсьяка правитель країни Пансу 6 i  відважний 
Дхріштакету.  Також цар країни Одри та Дандадхара, і доблесний Бріхатсена, Апараджит, Нішада, Шреніман, 
Васуман, а також Бріхадбала, могутній силою, і Баху, підкорювач ворожих міст, і войовничий цар Самударасена 
разом із сином своїм. Також Адарі, Надіджа, і цар Карнавешта, Самартха, Сувіра, Марджара, Каньяка. Також 
Магавіра,  Кадру,  Нікара,  Тумула,  Кратха,  Ніла,  Вірадхарман,  і  доблесний  Бхуміпала. Також  Дурджайя, 
Дантавактра,  Рукмін,  Джанамеджайя,  Ашадха, Ваювега, цар  Пурвапалі.  Також  Бхурітеджас,  Девака,  і  син 
Екалавьї,  та  царі  племен  Каруша.  Доблесний  Кшемадхурті, Удбхава,  Кшемака,  цар Ватадхана,  Шрутаюс, 
Дрідхаюс, і хоробрий син Шальви. Також і Кумара, і цар калінгів, нездоланний у битві. До них слід негайно 
послати гінців. Це саме те, що здається мені мусимо зробити.

І нехай цей брахман, мій домашній жрець, о царю, буде негайно посланий до Дхрітараштри. І йому потрібно 
дати напуття про те,  як він мусить поводитися: як потрібно сказати Дурьйодхані, та як — царському синові  
Шантану, як варто звернутися до Дхрітараштри і як — до Дрони, найкращому з мудрих.

Так вістить розділ четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5
В а с у д е в а  м о в и в :
Ці  слова  гідні  володаря  сомаків,  і  ведуть  вони  до  досягнення  мети  царя  пандавів,  великого  у  своїй  

могутності. Маємо дотримуватися вірної політики — і в цьому наш перший обов’язок. Адже людина, що чинить 
інакше, може виявитися великим дурнем. Але наше споріднення з кауравами і пандавами однакове, як би не  
задумали  діяти  ті  чи  інші.  Ми  всі,  як  і  ти,  були  запрошені  сюди  з  нагоди  весілля.  А  тепер,  коли  весілля  
відсвяткували, відправимося на радощах домів. Ти найбільш видатний серед царів своїм віком та вченістю. І всі  
ми тут безсумнівно можемо вважатися твоїми учнями. І Дхрітараштра завжди мав до тебе велику повагу.  Ти 
також є другом обох наставників — Дрони й Кріпи.

Тому зволь ти відправити сьогодні до кауравів послання в інтересах пандавів. Рішення, яке визначилося у  
всіх нас, саме сходиться на тому, щоб послання до них відправив ти. Якщо володар роду Куру буде схильний 
укласти мир по справедливості, то від цього не буде великого приниження честі кауравів і пандавів, в силу їхніх  
братніх почуттів.  Якщо ж,  спонукуваний  зарозумілістю,  син Дхрітараштри не  погодиться укласти  мир,  тоді,  
звернувшись  із  закликом  до  інших,  ти  потім  покличеш  і  нас.  І  коли  розгнівається  Володар  лука  Гандіва,  
Дурьйодхана, тупоумний і ниций, разом із попихачами своїми й родичами, знайде свою загибель.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Тоді, вшанувавши Варшнейю, цар Вірата відправив його додому разом з його наближеними та родичами. І 

коли Крішна відправився у Двараку,  Юдхіштхіра і  його прихильники разом із царем Віратою почали всюди  
військові приготування. Вірата разом з родичами своїми послав гінців із закликом до усіх,  те ж зробив і цар  
Друпада. І на заклик тих левів з роду Куру і двох царів — матсьїв і панчалів — з’їхалися туди з радістю, могутні  
царі. Почувши про те, що в синів Панду зосередилося величезне військо, син Дхрітараштри теж скликав багатьох 
правителів  земних.  І  вся  земля,  о  царю,  була  заповнена  царями,  коли  вони відправлялися  в  похід  через  дії  
пандавів і кауравів. Війська тих героїв підходили звідусіль і, здавалося, трясли цю богиню Землю з її горами та  
лісами. І тоді, зі схвалення Юдхіштхіри, цар панчалів відправив до кауравів свого домашнього жерця, навченого 
роками і багатого розумом.

Так вістить розділ п’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6
Д р у п а д а  с к а з а в :
Серед  створінь  найкращими вважаються  одушевлені,  серед  одушевлених  — які  живуть  розумом,  серед 

розумних — мужі найкращі, а серед мужів — двічінароджені, серед двічінароджених — найкращі ті, хто вивчає  
Веди, а  серед вивчаючих Веди — ті,  хто відрізняється довершеним розумінням, а  з  тих,  хто має довершене  
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розуміння,—  ти  найвидатніший  —  така  моя  думка.  Ти  відрізняєшся  своїм  високим  походженням,  віком  і  
вченістю, а розумом своїм ти не нижче Шукри чи сина Ангіраса. І тобі все відомо: що являє собою той Каурава і  
що  являє  Пандава,  син  Кунті  —  Юдхіштхіра.  З  відома  Дхрітараштри  були  пандави  обмануті  своїми 
супротивниками.  Хоча  і  переконував  його  Відура,  він  однаково  діяв  за  примхою сина  свого.  Адже  Шакуні  
навмисне викликав сина Кунті на гру в кості, хоча останній був недосвідченим, а перший майстерним на грі. Але 
Юдхіштхіра твердо й чесно додержувався звичаю кшатріїв. Обдуривши в такий спосіб сина Дхарми Юдхіштхіру,  
каурави ні в якому випадку самі не віддадуть царства. А якщо ти будеш говорити Дхрітараштрі слова, згідні зі  
справедливістю, то ти безсумнівно прихилиш до себе серця його воїв. І Відура також скористається твоєю мовою 
і цим відверне від недругів наших серця Бгішми, Дрони й Кріпи.

Тоді як наближені будуть роз’єднані, а вої відвернуться, то завдання ворога буде полягати в тому, щоб знову 
згуртувати  їх воєдино.  А в цей час Партхи,  зосереджені  в  думках,  спокійно займуться  підготовкою військ і  
накопиченням запасів харчів. І коли прихильники ворога будуть роз’єднані, а сам ти будеш квапити їх, вони,  
звичайно, не зможуть зробити такі ж приготування по збору військ. Цей шлях цілком відповідає нашій головній 
меті.  Можливо  Дхрітараштра,  після  зустрічі  з  тобою,  визнає  справедливість  твоїх  слів  і  зробить  так,  як  ти 
скажеш. Сам же ти, відрізняючись справедливістю, мусиш стосовно них чинити справедливо. Звертаючись до  
жалісливих, ти повинен розповідати про злидні, перенесені пандавами, а старим ти маєш нагадувати про звичаї  
роду, яким слідували їхні предки, і ти залучиш на свій бік їхні серця,— тут бо в мене не може бути сумнівів. І не  
повинно бути в тебе страху перед ними, бо ти є брахман, до того ж наділений повноваженнями посла, та ще й 
старий  роками.  Тому  відправляйся  ти  спішно  до  кауравів  заради  успіху  справи  сина  Кунті.  Тобі  варто  
відправитися в дорогу при сузір’ї Пушья і в сприятливу першу годину дня, названу джайя.

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Одержавши  таке  напуття  від  шляхетного  Друпади,  домашній  жрець,  справедливий  у  вчинках  своїх,  

відправився в місто, що носить ім’я слона.
Так вістить розділ шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
В той час, як Крішна й Баладева, нащадок Мадгу, відправилися у Дваравату разом з усіма врішни, андхаками 

і сотнями бходжів, царствений син Дхрітараштри, через розісланих усюди посланців і вивідачів, дізнався про всі  
дії пандавів. Почувши, що Мадгава поїхав до себе додому, він направився в місто Двараку на чудових конях,  
швидкістю подібних до вітру, в супроводі невеликого війська. В той же день син Кунті й Панду — Дхананджайя 
теж відправився спішно в прекрасну столицю країни  Анарти.7 І обидва нащадка Куру,  ті чоловіки-тигри, коли 
прибули  туди,  побачили,  що Крішна спить,  і  наблизилися  до  нього сплячого.  І  в  той час,  як  Говінда  спав,  
Суйодхана увійшов у світлиці й сів на прекрасне ложе Крішни в голові. А слідом за ним увійшов Увінчаний  
діадемою,  шляхетний  Арджуна,  і  став  біля  ніг  Крішни,  схилившись  із  шанобливо  складеними  долонями.  
Пробудившись  від  сну,  нащадок  Врішни  подивився  спершу  на  Увінчаного  діадемою.  Він  привітав  обох  і  
вшанував їх по заслузі. Потім Нищитель Мадгу запитав їх про причину приїзду. Тут Дурьйодхана, звернувшись 
до Крішни, сказав, посміхаючись: «Зволь ти надати мені допомогу в цій майбутній війні.  Адже дружба твоя  
однакова, як стосовно мене, так і до Арджуни. Точно так само й споріднення з тобою в нас однакове, о нащадку 
Мадгу!  І  сьогодні  я  першим з’явився до тебе,  о  Нищителю Мадгу!  Адже благочестиві,  наслідуючи звичаям 
предків, віддають перевагу тому, хто прийшов першим. Ти ж тепер найвидатніший із благочестивих в усьому 
світі, о Джанардано, і тебе повсякчас шанують. Так слідуй же прикладу людей доброчесних!».

К р і ш н а  м о в и в :
Ти прийшов раніше — в цьому немає в мене сумнівів. Але першого, о царю, я побачив сина Прітхи — 

Дхананджайю. Позаяк ти з’явився першим, і тому що його я побачив першим, я надам вам обом свою допомогу,  
о Суйодхано! Адже говориться, що перевага у виборі повинна бути віддана молодшим. Тому права вибирати 
першим заслуговує син Прітхи — Дхананджайя. У мене є безліч — цілих тисяча тисяч — пастухів, рівних мені  
силою. Всі вони відомі прізвиськом  «нараяни» 8 і здатні боротися в середині битви. Ці вої, нескоримі в бою, 
нехай будуть передані одному з вас. Я ж сам вирішив не боротися в цій битві, тож, поклавши зброю, перейду до 
іншого. Яка з цих двох пропозицій, о Партхо, тобі найбільше до душі, ту й вибирай першим. Бо за законом ти 
маєш у виборі перевагу.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
І коли так сказав Крішна, син Кунті — Дхананджайя обрав Кешаву,  який не повинен був боротися в цій 

битві. А цар Дурьйодхана обрав те військо з воїв-нараянів. І отримавши тисячу тисяч воїв, о нащадку Бгарати, він  
сповнився великої радости, хоча й знав, що Крішну вже втрачено для нього. І маючи у своєму розпорядженні  
військо, що наводить страх, Дурьйодхана відправився до могутнього сина Рохіні (Рама) та повідав йому все про 
причину свого приїзду. І сказав тоді нащадок Шури у відповідь синові Дхрітараштри такі слова: «Тобі, о тигре 
серед людей, має бути відомо все, що я казав на весіллі у Вірати. Заради тебе, о нащадку роду Куру, я суперечив  
тоді Хрішикеші, нагадуючи знову й знову, о царю, про наше однакове споріднення з обома з ворогуючих сторін.  
Але Кешава не схвалив сказаного мною тоді. І сам я не міг навіть на мить залишатися без Крішни. Бачачи, як  
ставиться до цього Васудева, я прийняв тверде рішення, що не можу бути союзником ні партхів, ні Дурьйодхани.  
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Ти народився в роду бгаратів, шанованому всіма царями. Так іди і борися згідно закону кшатріїв, о туре з роду  
Бгарати!».

Після таких слів Дурьйодхана обійняв Халаюдху і, хоча знав, що Крішна відсторонився від битви, вважав 
уже перемогу здобутою. І царствений син Дхрітараштри відправився тоді до Крітавармана. І Крітаварман дав  
йому військо, що складається з акшаухіні.  І в оточенні всього війська, що наводить страх, той нащадок роду 
Куру,  задоволений, рушив в дорогу назад, радуючи своїх друзів. Коли ж вийшов Дурьйодхана, Крішна сказав 
Увінчаному діадемою: «З яких міркувань ти обрав мене, адже я вирішив взагалі не битися?».

А р д ж у н а  м о в и в :
Ти здатний знищити їх усіх — в цьому немає сумніву! І я теж здатний один знищити всіх, о Пурушоттамо! 

Але ти користуєшся славою в усьому світі, й слава ця буде супроводжувати тебе. І я теж домагаюся слави, тому  
ти вибраний мною. Моїм заповітним бажанням завжди було, щоб ти погодився стати моїм візником. Тому зволь 
виконати моє бажання, яке плекав я протягом довгих ночей.

В а с у д е в а  в і д п о в і в :
Це похвально для тебе, о Партхо, що ти рівняєшся зі мною. Я буду виконувати обов’язки твого візника, — 

нехай здійсниться твоє бажання!
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Так, обрадуваний Партха, у супроводі Крішни й оточений кращими з дашархів, повернувся до Юдхіштхіри.

Так вістить розділ сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши  від  посланців  про  підготовку  до  війни,  Шалья  в  супроводі  величезного  війська,  о  царю,  

відправився разом із синами, могутніми воями на колісницях, до пандавів. Розтягнутість його військ досягала  
однієї з половиною йоджани, — таким величезним було військо, яким володів той тур серед людей. Були там 
герої в різнобарвних обладунках, з різноманітними прапорами й луками, усі  в чудових прикрасах і на різних  
колісницях та верхових тваринах. Сотні й тисячі героїв носили одяг і прикраси, звичайні для їх рідної країни, а  
кращі з  кшатріїв були начальниками його військ.  Пригноблюючи навколо всіх істот і  трясучи землю, даючи 
відпочинок війську, цар той повільно прямував аби приєднатися до Пандава.

Але ось Дурьйодхана, почувши, що той могутній воїн-колісничний, разом з величезним військом уже на 
шляху,  сам поспішив до нього назустріч  і  вшанував  його,  о нащадку Бгарати! І  для надання йому почестей 
Дурьйодхана  звелів  збудувати  на  гарних  місцях  палаци,  які  мерехтять  дорогоцінними  каменями  і  красиво 
оздоблені. Коли Шалья заходив у ті палаци, йому,  немов безсмертному,  гідно догоджали слуги Дурьйодхани 
повсюдно.  Потім  він  направився  в  інший  палац,  який  своєю  пишнотою  нагадував  житло  богів.  І  там, 
перебуваючи серед чудесних речей, звичайних скоріше для істот нелюдських, він вважав себе вищим за володаря 
богів і думав уже зі зневагою про Пурандару. І вельми задоволений, той бик серед кшатріїв, запитав тоді слуг:  
«Хто ж з людей Юдхіштхіри звів ці палаци? Нехай приведуть до мене тих, хто побудував їх, бо, вважаю я, вони 
заслуговують  нагороди!».  І  тут  Дурьйодхана,  який  ховався  був,  з’явився  перед  своїм  вуєм.  І  побачивши 
Дурьйодхану, цар мадрів зрозумів, що це завдяки його зусиллям він так був радо прийнятий. І обійнявши його,  
він сказав йому, обрадуваний: «Прийми від мене що-небудь таке, чого б тобі хотілося!».

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Будь вірний своєму слову, о прихильний, дай мені дарунок. Зволь же бути головою всіх моїх військ!
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
«Згода,— промовив у відповідь Шалья, — що ще я повинен зробити для тебе?».  — «Уже зроблено!» — 

повторював знову й знову син Гандхарі. І з такими словами він попрощався із Шальєю і повернувся домів. А  
Шалья відправився до синів Кунті, щоб повідомити про той учинок свій. Прибувши в Упаплавью, він вступив у  
розташування табору і побачив там усіх пандавів. І зустрівшись із синами Панду, міцнорукий Шалья прийняв  
воду для омивання ніг і почесний напій та, як запропоновано обрядами,— дарчу корову. Запитавши спершу про 
здоров’я,  цар мадрів,  той нищитель ворогів,  сповнений великої радости,  обійняв потім Юдхіштхіру,  Бгіму й 
Арджуну та обрадуваних синів сестри своєї — обох близнюків. І коли Шалья сів на сидінні, він, звернувшись до 
Партхи, сказав йому:

«Чи все в тебе гаразд, о тигре серед царів, що радує рід Куру? Чи щасливо ти добув строк проживаючи в лісі,  
о кращий із переможців? Надважкий подвиг був зроблений тобою, о царю, коли ти жив у безлюдному лісі разом 
із братами та з цією дружиною вашою — Крішною, о царю царів! Дивовижно важкий подвиг також вчинений 
тобою, коли ти жив серед людей невпізнаним. Звідки ж може бути щастя в того, хто втратив царство, о нащадку 
Бгарати? Його доля  — одне лише нещастя! Але за ці величезні лиха,  заподіяні тобі сином Дхрітараштри, ти 
знайдеш щастя, о царю, коли знищиш ворогів своїх, о карателю ворогів! Тобі, о великий царю, володарю людей, 
відома сутність світу земного. Тому, о сину мій, ти ніколи не повинен робити щось під впливом жадібности». І  
потім цар розповів йому про свою зустріч із Дурьйодханою, про усе, що говорилося між ними, і про дарунок,  
який він погодився йому дати.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Добру справу зробив ти, о царю, що з радістю в душі пообіцяв ти словом своїм Дурьйодхані, о герою! Але я 

хочу, щоб ти — хай буде тобі благо — виконав одне моє прохання, о володарю землі! Тут ти, о великий царю,  

6



дорівнюєш на битві Васудеві. Коли відбудеться двобій на колісницях між Карною і Арджуною, о кращий з царів, 
ти повинен будеш взяти на себе обов’язок візника Карни,— в цьому не може бути сумнівів. І при цьому тобі  
належить охороняти Арджуну, о царю, якщо ти бажаєш мені добра. Тобі варто діяти таким чином, щоб зменшити 
завзяття Сина сути і забезпечити нашу перемогу. Хоча і непристойно це, ти однак повинен це зробити, о дядьку 
мій!

Ш а л ь я  в і д п о в і в :
Слухай, о Пандаво! Хай буде тобі благо! Ти кажеш мені про те, щоб під час бою діяти так, щоб зменшити 

запал у злісного Сина сути. Звичайно, я буду його візником під час битви, бо він завжди вважає мене рівним 
Васудеві. О тигре з роду Куру,  зрозуміло, я буду говорити йому, коли він побажає боротися в цій битві, слова  
суперечливі й пагубні для нього. В такий спосіб він втратить свою пиху і завзяття, о Пандаво, і його легко буде  
вбити — речу тобі правду. Отже, я зроблю це, о сину мій, як ти мене просив. І  що ще приємного для тебе я 
зможу зробити, теє я зроблю. Нещастя, які ти мав разом із Крішною під час гри в кості, і образливі слова, сказані  
сином візника, образи, які завдали Джатасура та Кичака, о блискучий, усе горе, звідане Драупаді, подібне горю,  
колись перенесеному Дамаянті, — всі ці нещастя, о герою, завершаться щастям. І тобі не слід піддаватися гніву,  
бо доля всесильна в усьому. Великі духом повинні переносити нещастя, о Юдхіштхіро, адже навіть самі боги 
терплять нещастя, о царю земний! Кажуть, о царю, що шляхетний Індра, цар богів, разом із дружиною звідав був  
великого горя, о нащадку Бгарати!

Так вістить розділ восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

РОЗПОВІДЬ ПРО ПЕРЕМОГУ ІНДРИ 

Р о з д і л  9
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Яким чином, о царю царів, шляхетний Індра разом із дружиною звідав велике і страшне нещастя? Про це я  

хочу дізнатися?
Ш а л ь я  в і д п о в і в :
Слухай, о царю, давню розповідь про події минулих днів, — про те, як Індра разом із дружиною зазнав біди, 

о нащадку Бгарати! Одного разу Тваштрі, володар створінь, кращий з богів, був зайнятий великим аскетичним 
подвигом. Щоб досадити Індрі, кажуть, він створив сина із трьома головами. Наділений всесвітньою формою і  
великим блиском, він жагуче бажав зайняти місце Індри. Володіючи трьома страшними ликами, подібними до 
сонця, місяця й вогню, він одним читав Веди, іншим пив хмільне вино, а третім дивився ніби поглинаючи всі  
сторони світу.  Віддавшись подвижництву,  лагідний і приборканий, він був занурений у релігійні та аскетичні 
заняття. Він чинив великий і суворий аскетичний подвиг, який було важко виконати, о приборкувачу ворогів! І  
бачачи подвиг його, невимірного в мужності, його сміливість і вірність, Шакра засмутився, побоюючись аби той 
сам не став Індрою. «Яким чином міг би віддатися він почуттєвим насолодам і не робити великого покаяння? Бо 
ж, звеличившись, Триголовий може поглинути всі три світи». Так міркуючи не раз, о туре з роду Бгарати, він,  
обдарований великим розумом, повелів тоді апсарам спокусити сина Тваштрі: «Покваптеся, ходіть негайно й так 
спокушайте Триголового, щоб він зрадився почуттєвим насолодам. У звабливих вбраннях, з гарними стегнами, 
ви  спокусите  його  любовними  захоплюючими  жестами.  Хай  буде  вам  благо!  І  заспокойте  мій  страх.  Бо  я  
відчуваю в душі своїй занепокоєння, о красуні! Відверніть же скоріше, о діви, цю загрозливу й страшну для мене 
небезпеку!».

А п с а р и  р е к л и :
Ми  постараємося  так  захопити  його,  о  Шакро,  що  тобі  не  буде  загрожувати  небезпека  від  нього,  о 

Нищителю Бали! Того пустельника  — вмістище аскетичних подвигів,  що сидить зараз,  немов спалюючи все 
своїми очима, того, о Боже наш, йдемо ми спокусити всі разом. Ми докладемо зусиль щоб підкорити його нашій  
владі й розвіяти твій страх.

Ш а л ь я  п р о д о в ж и в :
І з дозволу Індри, красуні ті відправилися до Триголового та почали спокушати його різними любовними 

жестами. Віддаючись танцю, вони виявляли принадність своїх тіл. Але великий праведник не піддався спокусі.  
Приборкавши свої почуття, він був подібний у своїй неприступності океану, переповненому до країв. Апсари, 
після того як вони доклали надзусиль, знову з’явилися до Шакри. І склавши шанобливо долоні рук своїх, всі вони  
сказали тоді  цареві  богів:  «Його,  неприступного,  неможливо похитнути в його стійкости,  о володарю! Зроби 
тепер те, о велеславний, що ти вважаєш потрібним зробити!».

Вшанувавши апсар, велемудрий Шакра відпустив їх і став придумувати спосіб погубити великого духом  
аскета. І міркуючи наодинці,  доблесний і могутній цар богів, обдарований мудрістю, прийняв рішення,  яким 
способом убити Триголового. Він сказав: «Я пущу в нього сьогодні громову стрілу, і його відразу ж не стане.  
Навіть сильному не слід зневажати ворога, який посилюється, хоча б він і був ще слабким». І помізкувавши над 
доводами, наведеними в шастрах, він прийняв тверде рішення вбити його. І тоді, розгнівавшись, Шакра метнув у  
Триголового  громову  стрілу,  жахливу  виглядом,  вогнеподібну  та  страхітливу.  І  той  впав  мертвим,  миттєво 
вражений ваджрою, подібно тому як падає на землю вершина з хиткої гори. І бачачи його, убитого громовою 
стрілою і лежачого подібно горі, володар богів не знайшов спокою, обпалений його блиском,— хоча і вбитий, він 
випромінював сяючий блиск і виглядав немов живий. Тут муж Шачи побачив теслю, що випадково прийшов  
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туди.  І  сказав  йому  без  зволікання  Каратель  демона  Паки:  «Швидко  відрубай  йому  голови.  Виконуй  моє  
веління!».

Т е с л я  м о в и в :
В нього надмірно широкі плечі, і сокира ця не зможе відітнути її. І  сам я теж не зможу зробити вчинку, що 

засуджується людьми благочестивими.
І н д р а  н а  т е є :
Ти не бійся і негайно виконай моє веління! Адже по моїй милості зброя твоя буде подібна громовій стрілі.
Т е с л я  з н о в у :
За кого  ж я повинен приймати тебе,  що зробив сьогодні  цей страшний подвиг? Я хочу почути  про це.  

Повідай мені правду.
І н д р а  м о в и в :
Я Індра — цар богів, о тесле! Хай буде тобі це відомо. Виконай же те, що я сказав тобі. Не барися, о тесле!
Т е с л я  с к а з а в :
Як же ти, о Індро, не соромишся свого такого жорстокого вчинку? Убивши зараз сина мудреця, ти не маєш 

страху перед убивством брахмана!
І н д р а  м о в и в :
Опісля, я зроблю для очищення найсуворіші релігійні обряди. Це був мій найсильніший ворог, якого я вбив  

громовою стрілою. Навіть тепер я стривожений, о тесле, і боюся його. Відрубай же швидко йому голови. І я  
виявлю  до  тебе  свою прихильність.  При  жертвопринесеннях  люди  будуть  віддавати  тобі  голову  жертовної  
тварини, як свою частку. Це моє благодіяння, яке я дарую тобі, о тесле! Ти ж скоріше зроби мені послугу.

Ш а л ь я  п р о д о в ж и в :
Почувши ці  слова великого Індри, тесля той відсік тоді  сокирою голови Триголового.  І  коли були вони  

відрубані, з них вилетіли триголові птахи: куріпки, перепели та горобці. Від тої голови, якою він читав Веди й  
пив сому,  стрімко вилетіли куріпки.  Від тої,  о  царю,  якою він дивився,  ніби поглинаючи всі  сторони світу,  
вилетіли перепели, о Пандаво! А від тої голови Триголового, якою він пив хмільне вино, вилетіли горобці, о туре  
з  роду Бгарати!  Коли ж ті  голови були  відсічені,  Магхаван звільнився  від  душевного  сум’яття  й,  радісний,  
відправився на третє небо. Тесля ж повернувся до себе додому.

Тим часом Тваштрі, володар створінь, почув, що сина його вбито Шакрою. Очі його почервоніли від гніву, і 
він сказав такі слова: «Позаяк Шакра вбив сина мого, неповинного, зайнятого постійно аскетичними подвигами,  
терплячого і смиренного, який приборкав свої почуття, то для знищення його я створю Врітру (асур). Нехай всі 
три світи побачать,  яка велика могутність моя і  сила моїх аскетичних подвигів.  Нехай побачить і  сам Індра,  
володар богів, злісний і підступний!». Прополоскавши потім свій рот, той подвижник, що здобував велику славу,  
зробив  жертвопринесення  вогню і  створив  страшного  Врітру.  І  сказав  він  йому:  «О  вороже  Індри,  зростай 
завдяки силі аскетичних подвигів моїх!». І той зріс, упираючись прямо в небеса, подібно сонцю або Вайшванарі  
(Агні). І запитав він: «Піднявшись наче сонце в час загибелі світу, що повинен я зробити?». «Убий Шакру!»,  — 
відповів той. І він відправився тоді на третє небо.

І ось відбулася страшна й безперервна битва між Врітрою та Васавою, охоплених люттю, о кращий з роду  
Куру! І тут відважний Врітра схопив Індру, володаря богів, Вершителя ста жертвопринесень. Сповнений гніву,  
Врітра розкрутив його спочатку і проковтнув. І коли Шакру ковтнув був Врітра, тридцять богів схвилювалися й,  
маючи велику міць, створили Джримбхику 9 для знищення Врітри. І ось, коли Врітра почав позіхати і паща його 
розкрилася, згубник Бали, зменшивши частини свого тіла, вийшов звідти. З тих пір позіхання опановує всіма  
живими істотами у трьох світах. І зраділи тоді всі боги, побачивши, що Шакра визволився. І тоді знову відбувся 
бій,  страшний та тривалий, між розгніваними Врітрою і  Васавою, о туре  з  роду Бгарати! І коли Врітра,  сам 
наділений силою, зріс у битві під дією аскетичних подвигів Тваштри, розважливий Шакра відступив. І коли він 
повернув назад, боги впали у велику зневіру. Разом із Шакрою вони прийшли в замішання від аскетичної сили  
Тваштрі. І всі вони порадилися тоді з пустельниками, о нащадку Бгарати! Обговорюючи, о царю, те, що потрібно 
робити,  самі  вони були  охоплені  страхом.  І  сидячи на  вершині  Мандари,  всі  вони,  жадаючи смерті  Врітри, 
звернулися тоді в думках до нетлінного Вішну.

Так вістить розділ дев’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0
І н д р а  м о в и в :
Весь цей світ нетлінний, о боги, просякнутий Врітрою. Адже немає нічого підхожого, що можна було б 

протиставити йому. Ще колись я був здатний протистояти ворогові, а тепер я вже не в змозі. Як же я повинен 
діяти?  Благо  хай  буде  вам!  Я  думаю,  він  неприступний.  Могутній  і  великий  духом,  що  володіє  у  битві 
невимірною силою, він може поглинути всі три світи разом з богами, асурами і людьми. Тому вислухайте моє 
рішення, о небожителі! Відправимося до оселі Вішну й, порадившись разом зі шляхетним, придумаємо засіб для  
знищення цього лиходія.

Ш а л ь я  с к а з а в :
Коли Магхаван так сказав, боги разом із сонмами мудреців відправилися до могутнього бога Вішну, шукати  

заступництва  у захисника всіх істот.  І  сказали вони володареві  богів Вішну,  всі,  пригноблені  страхом перед  
Врітрою: «Ти перейшов три світи трьома ступáми, о володарю! Ти добув амріту, о Вішну, і вбив дайтьїв у битві!  
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Зв’язавши великого дайтью Балі, ти зробив Шакру володарем богів! Ти — володар усіх світів! Тобою заповнений 
увесь цей всесвіт! Ти, о Боже,  —  велике божество, шановане всіма людьми. Будь же притулком богів разом з 
Індрою, о кращий з безсмертних! Адже весь цей світ пройнятий Врітрою, о нищителю асурів!».

В і ш н у  в і д п о в і в :
Я неодмінно зобов’язаний діяти для вашого блага. Тому назвіть мені такий засіб, яким його можна знищити.  

Відправляйтеся разом з мудрецями і гандхарвами туди,  де перебуває той хто має всесвітню форму (Врітра). 
Застосуєте до нього примирливі засоби. І тоді ви його переможете. Завдяки моїй силі, о боги, успіх буде на боці  
Шакри,  бо невидимим я  увійду в його громову стрілу — найчудовішу з усіх  видів зброї.  Йдіть  же разом з  
мудрецями і гандхарвами, о кращі з богів, і без зволікань укладіть мир між Врітрою і Шакрою!

Ш а л ь я  п р о д о в ж и в :
Коли божество так сказало,  мудреці  й  тридцять  небожителів,  з’єднавшись разом і  з  Шакрою попереду,  

відправилися в дорогу. І наблизившись до житла асура, всі могутні боги, разом із Шакрою, побачили там Врітру,  
який сяяв своїм блиском, немов запалював він десять сторін світу і поглинав усі  три світи, сонце й місяць. І  
мудреці тоді, підійшовши до Врітри, сказали йому в привітних висловах: «Весь цей всесвіт пройнятий твоєю 
міццю, о нескоримий! Однак ти не в змозі здолати Васаву, сповненого великої відваги. І з тих пір, як ви обидва  
почали боротися, пройшло вже дуже багато часу. Всі істоти, разом з богами, асурами й людьми страждають від  
цієї ворожнечі. Нехай же буде в тебе, о Врітро, вічна дружба із Шакрою! Ти знайдеш щастя і проживання у світах 
Шакри на вічні часи!». Вислухавши слова мудреців, могутній Врітра сказав їм усім тоді, схиливши перед ними 
голову: «О найгідніші, я чув усе, що говорите ви і всі гандхарви. Послухайте також і мене, о бездоганні! Яким 
чином може бути мир між нами обома — між мною і Шакрою? Адже, як то можлива дружба, о боги, між двома  
ворожими силами?».

М у д р е ц і  р е к л и :
Для  людей  благочестивих  бажана  така  дружба,  що  може  виникнути  при  єдиній  зустрічі.  Після  цього 

трапиться вже те, чому бути належить. Не слід упускати випадку встановити дружбу з людиною доброчесною.  
Тому бажано шукати дружби із благочестивими. Дружба із благочестивими міцна й постійна, бо при складнощах 
матеріальних, мудрий може дати корисну пораду. Дружба із благочестивим обіцяє велику вигоду, тому мудра  
людина не повинна прагнути до вбивства людини доброчесної. Індра ж знаходиться серед благочестивих, бо він 
правдоустий і великодушний, відрізняється почуттям справедливости й витонченістю суджень. Тому нехай буде 
в тебе із Шакрою вічний мир! Отже, довірся йому. Хай не буде розум твій спрямований до іншого!

Ш а л ь я  п р о д о в ж и в :
Почувши слова великих мудреців, величний асур сказав їм: «Безсумнівно, прославлені пустельники повинні 

мною шануватися. Те, що я скажу, о боги, все має бути вами виконане. Тоді я зроблю все, що сказали мені тури 
серед двічінароджених. Зробіть так, щоб мене неможливо було вбити ніяким предметом, сухим або мокрим, ні 
каменем і ні деревом, ні зброєю, ні громовою стрілою. Ні вдень, ні вночі, щоб не зміг мене вбити Шакра разом з  
богами, о володарі брахманів! За такої умови для мене прийнятний вічний мир із Шакрою!».  «Ну добре!» —  
сказали йому у відповідь мудреці, о туре з роду Бгарати! І коли мир у такий спосіб було укладено, Врітра дуже  
зрадів.

А  Шакра,  сповнений  ворожости,  був  завжди  насторожі.  Обмірковуючи  способи  для  вбивства  Врітри, 
нищитель Бали й Врітри постійно шукав лазівку,  неспокійний у своїх задумах.  Одного разу,  коли наступили 
сутінки і хвилюючий, страшний час, побачив він на березі океану того великого асура. І подумав тоді володар  
про  дарунок,  подарований  величному  асурові:  «Ось  опустилися  страшні  сутінки  —  ні  ніч,  ні  день.  Врітра  
неодмінно повинен бути вбитий мною, бо він — мій ворог, який відняв у мене все! Якщо я не вб’ю тепер Врітру,  
цього  великого  асура,  могутнього  та  величезного,  для  мене  не  буде  щастя!».  І  коли  Шакра  так  міркував,  
пам’ятаючи про Вішну, побачив він ув океані цілу гору піни. І він сказав собі: «Це не сухе і не мокре та й не 
зброя. Я пущу її у Врітру, і вмить його не стане!». І він пустив стрімко у Врітру ту піну в супроводі громової  
стріли. І тоді Вішну, увійшовши в піну, знищив Врітру. Коли ж був убитий Врітра, всі сторони світу звільнилися 
від мороку. Подув приємний вітер, і зраділи всі істоти.

Потім боги разом з гандхарвами, якшами, ракшасами і зміями, а також мудреці, уславили великого Індру 
різними хвалебними гімнами. І уславлений всіма істотами, він сказав їм слова схвалення. Убивши ворога, Васава,  
що знає справедливість, разом з божествами вшанував з радістю у душі Вішну, найкращого у трьох світах. Але  
потім уже,  після того як був  убитий могутній  Врітра,  що наводив жах на богів,  Шакрою опанувало почуття 
зробленого ним лиходійства, й він упав був у глибоку зневіру. Його також гнітила свідомість гріха від убивства 
брахмана, бо він велів умертвити триголового сина Тваштри. Він вийшов до меж світів, втрачаючи свідомість і  
почуття. І гноблений своїми гріхами, володар богів став невпізнанний. Він жив зникнувши у воді, подібно змієві,  
який звивається в корчах. І коли володар богів, змучений страхом від убивства брахмана, пропав з виду, земля,  
здавалося, стала спустошеною. Дерева на ній зникли, ліси пожухли, плин рік припинився, в озерах висохла вода,  
сум’яття охопило все живе через відсутність дощу, навіть боги сильно перелякалися, також і всі великі мудреці.  
Весь світ втратив царя і був подоланий ворохобами. І тоді стурбувалися боги, запитуючи себе: «Хто може бути  
нашим царем?». Також стривожилися і божественні мудреці на небі, які втратили царя богів. Але ніхто з богів не 
подумав стати на чолі царства.

Так вістить розділ десятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 1
Ш а л ь я  в і в  д а л і :
Тоді  всі  мудреці  й  боги,  найвищі з  тридцяти,  сказали:  «Але  ж є  прекрасний Нахуша!  Нехай він  і  буде 

присвячений на царя богів». І відправившись до нього, всі вони сказали йому: «Будь нашим царем, о володарю 
землі!». І тим богам із сонмами мудреців у супроводі пращурів, о царю, сказав у відповідь Нахуша, піклуючись  
про свій добробут: «Я слабкий, і немає в мене сили захистити вас. Сильний народжується щоб бути царем, але ж 
сила постійно властива Шакрі!». Йому знову сказали всі боги, очолені мудрецями: «Користуючись силою нашого 
подвижництва, керуй царством на третім небі. Немає сумніву,  що в кожного з нас свої страхи. Прийми ж ти 
помазання, о володарю царів, будь царем на третім небі. В той час як будь-які істоти, хоч то боги, данави, якши, 
мудреці, ракшаси, предки чи гандхарви, перебуватимуть у полі твого зору, ти, дивлячись на них, приймеш їхню 
силу і  станеш  могутнім.  Завжди  керуючись  справедливістю,  будь  володарем  усіх  світів.  Охороняй  також 
брахманських мудреців і богів на небесах!».

І  Нахуша  одержав  важкодосяжний  дарунок  і  знайшов  царство  на  третім  небі.  Але  будучи  завжди 
справедливим у душі, він серцем своїм зрадився почуттєвим задоволенням. І зробившись царем богів, Нахуша 
оточив себе апсарами і божественними дівами, та почав розважатися всякими способами в усіх божественних  
садах і гаях Нандани, на горі Кайласі та хребті Хімавану, на Мандарі та Білій горі, на Сахьї, Махендрі та Малаї, а  
також на  морях і  річках.  Він  слухав  різні  чудові  оповідки,  захоплюючі  для  слуху  й  серця,  гру на  усіляких 
музичних  інструментах  і  солодкозвучний  спів.  І  володареві  богів  прислужували  Вішвавасу і  Нарада,  сонми 
гандхарвів і  апсар,  та  шість пір року у втіленому вигляді,  і  віяв запашний,  приємний,  солодко-прохолодний 
вітерець. І ось одного разу,  коли шляхетний Нахуша розважався так, погляду його постала богиня, улюблена  
дружина Шакри. І подивившись на неї, нечестивець той сказав усім надвірним: «Чому ця богиня, дружина Індри,  
не прислужує мені? Я — Індра богів і володар світів! Нехай тепер Шачи без зволікання прийде у моє житло!».

Те почувши, богиня, пригноблена цією думкою, сказала Бріхаспаті:  «Захисти мене від Нахуші, о брахмане! Я 
йду під твоє заступництво. Ти, о брахмане, завжди говориш мені, що я обдарована всіма щасливими ознаками,  
улюблена царем богів і насолоджуюся найвищим щастям, що я благочестива й вірна своєму чоловікові та, що не  
призначено  мені  бути  вдовою.  Все  це  ти  казав  мені  раніше.  Зроби  ж  так,  щоб  слова  твої  виправдалися.  О 
величний володарю, ти раніше нічого не вирікав дарма. Тому нехай те, що ти сказав, буде правдою, о кращий з  
двічінароджених!». Тоді Бріхаспаті сказав дружині Індри, сторопілої від страху:  «Те, що ти сказала, о богине,  
неодмінно виправдається.  Ти побачиш Індру,  царя богів,  який незабаром повернеться сюди.  Не слід боятися 
Нахуши, — речу тобі правду. Я незабаром з’єднаю тебе із Шакрою!». Тим часом Нахуша почув, що дружина 
Індри вдалася до захисту Бріхаспаті, сина Ангіраса. І той цар запалав тоді гнівом.

Так вістить розділ одинадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2
Ш а л ь я  п р о в а д и в :
Довідавшись, що Нахуша розгнівався, боги, очолені мудрецями, сказали цареві богів Нахуші, страшному 

виглядом: «О царю богів, вгамуй свій гнів! Коли ти розгніваний, о володарю, тремтить всесвіт разом з асурами,  
гандхарвами, кіннарами й великими зміями. Вгамуй свій гнів, о праведний! Подібні тобі не гніваються. Адже 
богиня  та  — дружина  іншого.  Заспокойся,  о  володарю богів!  Відверни  свої  думки  від  гріховного  бажання  
збезчестити жону іншого! Ти — цар богів. Добро тобі! Охороняй же своїх підданих справедливістю». Але коли 
йому так було сказано, він не звернув уваги на ті слова, осліплений пристрастю. І мовив так богам володар богів  
із приводу Індри: «Ахалья,10 славетна дружина мудреця,  колись була  збезчещена Індрою, хоча чоловік її  був  
живий. Чому ж ви тоді не відрадили його? Багато вчинків нечестивих, беззаконь та обманів зроблено було колись 
Індрою. Так чому ж ви не зупиняли його? Нехай тепер богиня догоджає мені. Це буде для неї найвищим благом. І  
для вас, о боги, від цього завжди буде щастя!».

Б о г и  р е к л и :
Ми приведемо тобі дружину Індри, як ти того хочеш, о володарю небес! Вгамуй свій гнів, о герою! Будь же 

задоволений, о володарю богів!
Ш а л ь я  п р о д о в ж и в :
Сказавши  так,  боги  тоді  разом  з  мудрецями,  о  нащадку  Бгарати,  відправилися  до  Бріхаспаті  передати 

дружині Індри неприємні звістки: «Ми знаємо, о володарю брахманів, що царствена дружина Індри прийшла  
сама у твоє житло в пошуках захисту і, що ти дав їй обіцянку безпеки, о кращий з божественних мудреців! Ці  
боги разом з гандхарвами і мудреці, о променистий, благають тебе віддати жону Індри Нахуші. Нахуша вищий за  
Індру,  він цар богів і наділений великим блиском. Ця стрункостанна красуня повинна обрати його за мужа!».  
Почувши це, богиня та дала волю сльозам і, голосно ридаючи, вона сказала жалібно Бріхаспаті такі слова: «Я не  
хочу Нахушу мати чоловіком і прислужувати тому володареві. Я вдалася до твого захисту, о брахмане! Врятуй  
же мене від великої небезпеки!».

Б р і х а с п а т і  м о в и в :
Я  не  покину  тебе,  о  Індрані,  бо  ти  звернулася  до  мого  захисту,  —  це  моє  рішення.  Благочестиву  й 

доброчесної вдачі, я не покину тебе, о бездоганна! Але я не хочу зробити нічого недозволеного, тим більше, що я 
брахман. Осягнувши справедливість і схильний до правди, знаючи приписи закону, я не зроблю цього. Ходіть 
собі, о кращі з богів! Послухайте те, що було колись проспіване Брахмою з цієї нагоди:
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«Той, хто віддає ворогові переляканого, що звернувся до його заступництва, — той не знаходить захисту,  
коли сам шукає його. В того насіння не дає сходів під час посіву й дощ не ллє під час дощів. Той, хто віддає  
ворогові переляканого, що вдався до заступництва, — той марно намагатиметься знайти собі їжу. Байдужий, він  
падає,  заціпенілий,  зі  світу  небес,  і  боги  не  приймають  жертвопринесень  його.  В  того,  хто  віддає  ворогові  
переляканого, що вдався до заступництва, потомство гине передчасно, а предки завжди приречені на вигнання, і  
боги на чолі з Індрою пускають в нього громову стрілу!».

Знаючи це, я нізащо не віддам Шачи — цю царицю Індри, прославлену у світі, кохану дружину Шакри. Усе,  
що може служити їй благом і для мене також, то повинне бути зроблено вами, о кращі з богів! Шачи я ніколи не  
віддам!

Ш а л ь я  в і в  д а л і :
Тоді боги сказали своєму наставникові, кращому з нащадків Ангіраса: «Порадь же нам, о Бріхаспато, яким 

робом може бути тут знайдена вірна політика?».
Б р і х а с п а т і  м о в и в :
Нехай чарівна богиня попросить Нахушу дати їй якийсь час, щоб могла вона зібратися з думками. Адже це 

буде на благо дружині Індри та й для нашого також. Час може спорудити багацько перешкод, час може відсунути 
мить у ланцюзі випадків.11 А Нахуша пихатий і сильний, під впливом наданого йому дарунка.

Ш а л ь я  п р о д о в ж и в :
І коли так сказав Бріхаспаті, боги, обрадувані, промовили йому: «О брахмане, добре тобою сказано! Це буде  

на благо всім небожителям. Це саме так, о кращий з двічінароджених! Тільки нехай буде вдоволена ця богиня». 
Тоді, зібравшись разом, боги, під проводом Агні, сказали спокійно дружині Індри, бажаючи блага усім світам:  
«На тобі тримається весь цей всесвіт з усім рухомим і нерухомим. Ти цнотлива й вірна. Піди до Нахуші. Палаючи 
пристрастю  до  тебе,  цар  Нахуша  загине  негайно,  а  Шакра,  о  богине,  поверне  панування  над  богами!».  
Переконавшись у справедливості такого рішення, дружина Індри заради успіху справи відправилася, соромлива,  
до грізного видом Нахуші. І побачивши її, сповнену юности і краси, злісний Нахуша теж зрадів, безрозсудний,  
від пристрасті, що охопила його.

Так вістить розділ дванадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3
Ш а л ь я  с к а з а в :
І  ось,  побачивши її,  сказав їй тоді  цар богів Нахуша:  «Я — Індра всіх трьох світів,  о наділена світлою 

посмішкою! Візьми мене собі за чоловіка, о красуне стрункостанна!». Коли Нахуша сказав так, богиня та, вірна 
своєму чоловікові, перелякалася від страху і затремтіла наче бананова пальма при свіжому вітрі. Поклонившись  
спочатку Брахмі й приклавши до чола шанобливо складені долоні рук своїх, вона сказала цареві богів Нахуші,  
грізному виглядом: «Я хочу одержати від тебе дозвіл почекати трохи, о володарю богів! Бо ж невідомо, що 
трапилося із Шакрою і де він перебуває. Коли ж з’ясується правда про нього і якщо нічого не буде відомо про  
нього, тоді я прийду до тебе, — кажу тобі правду!». Почувши від Індрані такі слова, Нахуша зрадів.

Н а х у ш а  м о в и в :
Хай буде так, о стрункостанна, як ти мовиш мені. Дізнавшись про нього, ти повинна будеш прийти до мене.  

Пам’ятай же про правдивість твоєї обіцянки!
Ш а л ь я  п р о д о в ж и в :
Відпущена  Нахушею,  вона,  щаслива,  вийшла  звідти.  І  відправилася  тоді  страждальниця  та  в  житло  

Бріхаспаті. Почувши слова її, боги, очолені Агні, склали разом раду, намагаючись щось почати заради Шакри, о  
кращий з царів! Зустрівшись потім з богом богів — могутнім Вішну, стривожені звернулися вони до нього з  
такими словами, самі майстерні в реченнях: «Шакра — володар усіх богів. Над ним тяжіє гріх через убивство  
брахмана. Ти ж — наш притулок, о володарю богів, бо ти — первонароджений і володар всесвіту! Заради захисту 
всіх істот ти прийняв форму Вішну (всесвітню форму). Коли, завдяки твоїй силі, був убитий Врітра, Індрою 
оволоділа  свідомість  гріха  від  убивства  брахмана.  О  кращий  з  усіх  богів,  укажи  спосіб  звільнити  його!». 
Почувши ті слова богів, Вішну сказав: «Нехай Шакра зробить для мене жертвопринесення. Я очищу від гріха 
Громовержця.  Зробивши  мені  жертву  святим  жертвопринесенням  коня,  Каратель  демона  Паки  безстрашно 
знайде знову своє місце володаря богів.  А злочинний Нахуша,  завдяки своїм діянням,  прийде до неминучої  
загибелі. Протягом же деякого часу ви, о боги, проявляйте терпіння й будьте пильні!».

Почувши ті слова, правдиві і приємні, немов напій безсмертя, боги всі у супроводі наставників і мудреців  
направилися тоді до того місця, де переляканий, перебував Шакра. І там було зроблено велике жертвопринесення  
коня, здатне усунути гріх від убивства брахмана, о царю, заради очищення великого духом і могутнього Індри. І  
поділив володар богів той гріх від убивства брахмана між деревами й ріками, між горами й землею та серед  
жінок, о Юдхіштхіро! І розподіливши його так серед істот і позбувшись його, він став вільним од мук душі. І 
вільний від гріха Васава, повернув собі колишнє самовладання.

Коли  ж  Нищитель  Бали  подивився  з  того  місця  на  непохитного  Нахушу,  згубного  для  всіх  істот  і 
неприступного від даного йому дарунку, доблесний чоловік Шачи знову зник з очей. І невидимий для всіх істот,  
він мандрував, чекаючи свого часу.  І коли зник Шакра, Шачи пройнялася скорботою. І стала тоді в глибокій  
зажурі  голосити богиня: «Ладо мій, Шакро! Якщо я роздавала дарунки й приносила жертви, якщо догоджала 
наставникам, якщо є хоч скількись правди в мені, то нехай збережеться непорушно в мені вірність до чоловіка. Я 
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вклоняюся цій богині Ночі, святій та чарівний, що здійснює свій шлях  при північному колобігові сонця.12 Хай 
здійсниться моє бажання!».  І очистивши себе внутрішньо й зовні, вона вшанувала тоді богиню Ночі. І в ім’я  
цнотливости своєї і правди, вона вдалася до допомоги богині-віщунки:13 «Укажи мені місце, де перебуває той цар 
богів. Нехай правда буде випробувана правдою!» — так звернулася до віщунки богиня.

Так вістить розділ тринадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4
Ш а л ь я  в і в  д а л і :
Тоді богиня-віщунка стала перед нею, цнотливою і прекрасною. І побачивши ту богиню, обдаровану юністю 

та  красою,  що постала  перед нею,  Індрані  зраділа й,  вшанувавши її,  запитала:  «Я  хочу дізнатися,  хто  ти,  о 
чарівнолиця?».

Б о г и н я - в і щ у н к а  с к а з а л а :
Я — віщунка, о богине, з’явилася до тебе. Задоволена твоєю правдивістю, я постала твоєму погляду. Позаяк 

ти віддана своєму чоловікові, поринаєш у глибоке зосередження і виконуєш релігійні обряди, то я покажу тобі  
бога Шакру, нищителя Врітри. Швидко йди за мною, і хай буде тобі благо! Ти побачиш кращого з богів!

Ш а л ь я  п р о в а д и в :
І коли відправилася богиня та, за нею пішла дружина Індри. Віщунка проминула божественні гаї та безліч  

гір. Перейшовши потім Хімаван, вона вийшла на північний його бік. І досягши океану, розпростертого на багато 
йоджан, вона прийшла на великий острів, покритий безліччю дерев і ліан. Там вона побачила чудове, чарівне 
озеро, з безліччю птахів, яке розкинулося на сто йоджан завширшки і стільки ж у довжину. На ньому були тисячі  
чудових розквітлих лотосів з п’яти квітів, о нащадку Бгарати, навколо яких гуділи бджоли. Розщепивши стебло  
лотосу, вона разом із Шачи увійшла в нього. І там вона побачила Вершителя ста жертвопринесень, що проникнув  
у серцевину лотосу.  І бачачи свого володаря, що перебуває там у такій дрібній формі,  богиня теж прийняла 
найтоншу форму,  теє ж зробила і  віщунка.  Дружина Індри почала славити його,  перераховуючи відомі  його 
колишні подвиги. І бог, якого вона вихваляла, руйнівник ворожих міст, мовив тоді Шачи: «Навіщо ти прийшла? І  
яким чином мене знайшла?». І тоді вона розповіла про дії Нахуши:

«Досягши  панування  над  трьома  світами,  сповнений  могутности,  зарозумілости  й  шалености,  з  душею 
підступною, він, о Вершителю ста жертвопринесень, сказав мені: «Приходь догоджати мені!». Жорстокий, він 
навіть дозволив мені почекати трохи. Якщо ж ти не захистиш мене, о володарю, він підкорить мене своїй волі. Із 
цим  я  прийшла  до  тебе  у  сум’ятті,  о  Шакро!  Убий,  о  міцнорукий,  жахливого  Нахушу,  гріховного  у  своїх 
помислах. Відкрий себе, о нищителю дайтьїв і данавів! Збери всю свою міць, о володарю, і кермуй царством  
богів!».

Так вістить розділ чотирнадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5
Ш а л ь я  с к а з а в :
На ці слова Шачи, володар знову промовив їй: «Зараз не час для прояву відваги. Нахуша сильніше за мене. 

Підсилився ж він, о красуне,  завдяки мудрецям, через їхні узливання богам і приношення покійним предкам.  
Тепер я вдамся до допомоги політики. Ти ж, о богине, повинна довести її до кінця. Ти повинна проводити її  
таємно, о чарівна, і нікому не казати про це. Відправляйся й скажи йому наодинці, о тонка станом: «О володарю 
всесвіту, ти повинен приїхати до мене на чудовій колісниці, яку тягнутимуть мудреці. Тоді я буду задоволена і  
підкорюся твоїй волі!» — так ти йому скажи». Коли сказав так цар богів, його лотосоока дружина промовила: 
«Хай буде так!» — і відправилася потім до Нахуши. А Нахуша, побачивши її, сказав, здивований, такі слова: 
«Привіт тобі, о стрункотіла! Що я повинен зробити для тебе, о осяяна світлою посмішкою? Володій мною, який 
сам відданий тобі, о красуне! Чого ти бажаєш, відважна? Який є в тебе намір, о красуне, те я виконаю, о тонка  
станом! І не треба тобі виявляти соромливости. Довірся мені, о досконала тілом! Правдою клянуся, о богине, що  
виконаю прохання твоє!».

І н д р а н і  м о в и л а :
Я хочу почекати трохи, як це було обіцяно тобою, о володарю всесвіту! Потім ти станеш моїм чоловіком, о 

володарю богів! Дізнайся ж, о царю богів, про той намір мій, що у мене на серці. Я скажу тобі. Якщо ти, о царю,  
зробиш мені цю люб’язність на знак прояву твоєї до мене любови, тоді я підкорюся твоїй волі. Індра роз’їжджає 
на конях, слонах і колісницях. Я ж хочу, щоб був у тебе, о володарю богів, новий засіб для їзди, якого не бувало  
ні у Вішну, ні в Рудри, ні в асурів і ні в ракшасів. Нехай несуть тебе на паланкіні, о великий царю, всі мудреці,  
з’єднавшись разом, о володарю! Це,  о царю, саме те,  що мені подобається.  Ти не повинен рівняти себе ні  з  
асурами, ні з богами. Відніми силу в усіх своєю власною силою — одним лише грізним виглядом своїм. Ніхто з 
могутніх не насмілиться протистояти тобі!

Ш а л ь я  п р о д о в ж и в :
І коли вона так сказала, Нахуша вельми зрадів. І  промовив тоді слово володар богів тій бездоганній богині: 

«Ти, о красуне, назвала небачений раніше спосіб їзди. Він мені дуже подобається, о богине! Я весь у твоїй владі,  
о  чарівнолиця!  Адже  не  може  бути  слабосилим  той,  хто  обертає  мудреців  на  засіб  для  їзди.  Я  віддавався  
аскетичним подвигам  — і  я  могутній.  Я  владар  минулого,  сьогодення  і  майбутнього.  Якщо  я  розгніваюся,  
всесвіту не бувати, бо все спирається на мене. Боги, данави й гандхарви, кіннари, змії та ракшаси і всі три світи  
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не можуть  рівнятися зі  мною,  коли я  розгніваний,  о  наділена світлою посмішкою! На кого  я  не кину свого  
погляду, в того я відніму силу. Тому, о богине, я виконаю твоє прохання, — в цьому не може бути сумніву. Сім  
мудреців і всі брахманські мудреці будуть возити мене. Подивися на нашу велич і розкіш, о красуне!

І  сказавши  так  чарівній  богині,  він  відпустив  її  та  впріг  у  небесну  колісницю  мудреців,  зайнятих  
подвижництвом. Презирливий до брахманів, сповнений сили, хмільний пихою під дією дарунку,  схильний до 
любовних насолод,  з  душею злісною,  він примусив мудреців  везти себе.  А тим часом богиня та,  відпущена  
Нахушею, з’явилася до Бріхаспаті й сказала йому: «Дуже мало залишається в мене часу, що надав мені Нахуша.  
Розшукай швидко Шакру. Вияви жаль до мене, яка така віддана тобі!».

«Прекрасно! — сказав їй у відповідь прославлений Бріхаспаті. — Тобі не слід боятися Нахуши, підступного 
душею, бо недовго вже він залишиться тут. Ниций чоловічок, він насправді вже пішов із цього світу, він уже  
загинув,  о  чарівна,  бо  він  не  визнає  справедливости  й  використовує  мудреців  для  їзди.  Я  зроблю 
жертвопринесення для того, щоб знищити цього лиходія. І я розшукаю Шакру.  Ти ж не бійся. Хай буде тобі  
благо!». Потім, розвівши вогонь за встановленими правилами, могутній Бріхаспаті зробив йому рясні узливання,  
щоб знайти царя богів. І тоді прославлений усіма бог — Пожиратель жертв — по своїй власній волі прийняв 
чудесний жіночий вигляд і миттєво зник з очей. Зі швидкістю, що перевершує політ думки, він обшукав усі  
сторони світу — головні й проміжні, гори й ліси, землю й небо і за один лише кліп ока повернувся до Бріхаспаті.

А г н і  п о в і д о м и в :
О  Бріхаспато,  ніде  я  не  виявив  царя  богів.  Залишилися  тільки  місця  вод.  Але  я  ніколи  не  зважуюся  

проникнути у воду. Немає для мене туди доступу, о брахмане! Що ще я можу зробити для тебе?
Ш а л ь я  п р о д о в ж и в :
Йому промовив наставник богів: «Увійди у воду, о променистий!».
А г н і  в і д п о в і в :
Я не зможу проникнути у воду.  Там очікує мене загибель. Я прошу твого захисту.  Гаразди хай будуть з  

тобою, о величний! Вогонь виник з води, каста кшатріїв — із брахманського стану, залізо — з каменю. Сила їх,  
здатна проймати все, занепадає в кожному із джерел свого виникнення.

Так вістить розділ п’ятнадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6
Б р і х а с п а т і  с к а з а в :
Ти, о Агні, — вуста всіх богів, ти — Пожиратель жертв. Ти приховано бродиш усередині всіх істот, як свідок  

їхніх вчинків.  Тебе поети називають єдиним і,  крім того,  називають тебе потрійним. Всесвіт цей,  покинутий  
тобою, швидко загинув би, о Пожирателю жертв!

Вклоняючись тобі, брахмани йдуть разом зі своїми дружинами й синами до вічного притулку в потойбічних  
світах, придбаному в  нагороду за благодіяння свої. Ти, о Агні, Поглинач жертв, ти сам — найвища жертва. Саме 
тобі під час найвищого жертовного обряду роблять почесті рясними жертвами і приношеннями! Створивши три 
світи, о Пожирателю жертв, ти, коли приходить встановлений строк, знову їх спалюєш у твоїй полум’яній формі.  
Ти — початок усього цього всесвіту, ти ж, о Агні, і кладеш йому кінець. Тебе, о Агні, називають родичем хмари,  
ти також родич блискавки. Язики полум’я, що виходять від тебе, спалюють усіх істот. Всі води поміщені в тобі.  
На тобі ґрунтується весь цей світ! Немає нічого невідомого тобі у трьох світах, о Павако! Усякий шанує свого 
батька. Тому входь у безодню вод без страху! Я додам тобі сили вічними священними гімнами Вед.

Ш а л ь я  п р о д о в ж и в :
Будучи  так уславленим, божественний Носій жертви,  найвищий з поетів,  висловив,  вельми задоволений,  

похвалу Бріхаспаті. І він сказав: «Я покажу тобі Шакру, мовлю тобі сущу правду!». І проникнувши в межі вод,  
включаючи моря й ставки, Агні прийшов потім до озера де сховався Вершитель ста жертвопринесень. І в той час 
як він розглядав лотоси, о туре з роду Бгарати, він побачив володаря богів у серцевині лотосу. Тоді він швидко 
повернувся і розповів Бріхаспаті про те, як володар той знайшов собі притулок у серцевині лотосу, прийнявши  
найтоншу форму. Тоді Бріхаспаті, разом з богами, мудрецями і гандхарвами попрямував до Нищителя Бали і  
уславив бога, згадуючи його колишні подвиги:

«Тобою,  о  Шакро,  був  убитий  великий  асур  Намучи,  жахливий  виглядом,  і  двоє  інших,  обдарованих 
страшною силою,  — Шамбара  і  Бала.  О Вершителю ста  жертвопринесень,  зрости  на  силі  й  розтрощи всіх  
ворогів! Встань, о Громовержцю, і подивися на богів і мудреців, тих, що зібралися тут. О великий Індро, тим, що  
ти вбив данавів, врятовані світи, о володарю! Увійшовши в піну вод, якій була додана міць самого Вішну, ти  
вбив колись Врітру, о царю богів і володар всесвіту! Серед усіх істот ти найбільш бажаний і гідний поклоніння.  
Немає тут істоти, рівної тобі! Тобою підтримуються всі істоти, о Шакро! Ти наділив богів величчю! Захисти 
богів разом зі світами, о великий Індро, віднови свою силу!».  І уславлений так, почав він поступово рости. І  
прийнявши свою природну форму, володар богів налився силою, і сказав він наставникові Бріхаспаті, котрий  
стояв поруч: «Яка справа залишилася ще у вас невиконаною? Убитий великий асур, син Тваштри, також і Врітра 
із велетенським тілом, який прагнув поглинути світи!».

Б р і х а с п а т і  с к а з а в :
Нахуша, цар земний, завдяки силі божественних ріши заволодів царством богів і сильно пригноблює нас  

усіх.
І н д р а  м о в и в :
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Яким чином Нахуша заволодів важкодосяжним царством богів? Який аскетичний подвиг ним зроблено і  
якою силою володіє він, о Бріхаспато?

Б р і х а с п а т і  м о в и в :
Боги, злякавшись, захотіли мати для себе могутнього царя, бо ти відмовився від свого високого становища 

правителя небес. Тоді боги й предки, мудреці й сонми гандхарвів, зібравшись разом, відправилися всі до Нахуши, 
о Шакро, і сказали йому: «Будь нашим царем і захисником всесвіту!». Їм промовив у відповідь Нахуша: «Я не  
здатний.  Наділіть  мене  вашою  міццю  і  аскетичною  силою!».  Після  таких  слів,  боги  додали  йому  сили.  І  
наділений страшною силою, Нахуша став царем. І заволодівши царством у трьох світах, обертає він, підступний 
душею, святих подвижників на засіб їзди й так роз’їжджає по усіх світах. Ти ніколи не зможеш бачити Нахушу.  
Він  дуже  страшний,  він викрадає  силу в  усіх  і  викидає  отруту  одним своїм поглядом.  І  боги всі,  затуркані  
страхом, не можуть дивитися на Нахушу і блукають усюди ховаючись.

Ш а л ь я  п р о д о в ж и в :
Коли Бріхаспаті, кращий з нащадків Ангіраса, так говорив, туди прийшли охоронець світу Кубера і Яма, син 

Вівасвана, древній бог Сома і Варуна. І з’явившись разом, вони сказали великому Індрі: «Яке щастя, що вбито 
сина Тваштри, а також Врітру! Яке щастя, що ми бачимо тебе здоровим і неушкодженим, тоді як вороги твої  
вбиті, о Шакро!». І Шакра, відповідаючи їм гідно, звернувся до них із проханням про Нахушу: «Нахуша — цар 
богів, він страшний виглядом. Тут ви дайте мені допомогу!». І вони сказали йому: «Нахуша страшний виглядом, 
він поглядом викидає отруту,  — ми боїмося його, о володарю! Якщо ти, о царю наш, здолаєш Нахушу, то ми 
гідні будемо отримувати свою частку від жертвопринесень, о Шакро!». Індра промовив у відповідь: «Хай буде  
так! Ти, о  Сомо,  володарю  вод,  Яма  і  Кубера,  прийміть  сьогодні  велике  помазання.  Завдяки  цьому  ми 
переможемо нашого ворога Нахушу зі страшним поглядом!».  Потім і  Агні звернувся до Шакри: «Дай і мені  
частку від  жертовної  їжі,  я  теж надам тобі  допомогу!».  Йому мовив Шакра:  «Буде  й тобі,  о  Агні,  частка  у 
великому жертвопринесенні — єдина для Індри й Агні!». Так, обміркувавши ретельно, могутній і прославлений 
Індра, нищитель демона Паки і подавець дарунків, дарував Кубері панування над усіма якшами та багатством, 
синові Вівасвана — над покійними предками, а Варуні — панування над водами, вшанувавши їх спочатку.

Так вістить розділ шістнадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7
Ш а л ь я  м о в и в :
І ось, коли мудрий цар богів обмірковував разом з охоронцями світу засоби, як убити Нахушу, там з’явився  

великий подвижник Агастья. І вшанувавши Індру, володаря богів, він сказав йому: «Яке щастя, що ти процвітаєш 
бо ж ти знищив демона, котрий прийняв всесвітню форму, і також ти вбив асура Врітру! Яке щастя, що Нахуша 
впав із трону царства богів,  о Руйнівнику ворожих міст! Яке щастя,  що я бачу тебе який знищив усіх своїх 
ворогів, о Згубнику Бали!

І н д р а  с к а з а в :
Щасливий хай буде твій прихід, о великий мудрецю! Я радий, що бачу тебе! Прийми від мене воду для  

омивання ніг і обличчя, а також почесне питво й корову!
Ш а л ь я  п р о в а д и в :
І коли кращий з пустельників був прийнятий з пошаною і сів на сидінні, володар богів, обрадуваний, став  

запитувати  того  бика  серед  брахманів:  «О  прославлений  мудрецю,  найперший з  брахманів,  я  хочу,  щоб  ти  
розповів про те, як скотився з небес Нахуша, підступний у своїх думках».

А г а с т ь я  в і д п о в і в :
Слухай, о Шакро, приємне слово про те, як підступний і злісний цар Нахуша, запишавшись своєю силою, 

скотився  з  небес.  Прославлені  божественні  мудреці  й  непорочні  мудреці-брахмани,  о  володарю,  найперші  з  
переможців, запитали через сумніви у Нахуші, коли, виснажені втомою, вони везли того лиходія: «Ті гімни у 
священному писанні,  які  вирікаються при окроплені  корів,  чи визнаєш ти достовірними чи ні,  о Васаво?».  І  
Нахуша із почуттями збентеженими від пітьми неуцтва, сказав їм «ні».

М у д р е ц і  р е к л и :
Ти схиляєшся до беззаконня і не йдеш шляхом справедливости. Про те, що для нас вони достовірні, було ще 

раніше сказано великими мудрецями.
А г а с т ь я  с к а з а в :
Тоді він почав сперечатися із пустельниками, о Васаво! І вражений беззаконням, він торкнувся ногою моєї 

голови. Внаслідок цього він втратив свою силу та щастя, о муже Шачи! Тоді я сказав йому, стривоженому й  
охопленому страхом: «Ти ганьбиш непорочну Веду, яку створили предки і вимовляли брахманські мудреці, ти 
торкнувся ногою моєї голови й ти, о нерозумний, перетворивши неприступних, подібних Брахмі мудреців, на  
засіб пересування, примушуєш їх возити себе. Тому, о нещасний, зринь миттю, позбавлений величі, на землю, бо  
доброчесні  заслуги  твої  вичерпалися вже!  Протягом десяти тисяч років будеш ти в подобі  величезного змія 
мандрувати по світу. Після закінчення ж строку ти знову досягнеш неба!». Так той лиходій впав із царства небес, 
о  сумирнику  ворогів!  Яке  щастя,  о  Індро,  що  ми  процвітаємо  й  що  цей  шип  для  брахманів  знищено! 
Відправляйся на третє небо і охороняй світи, уславлений великими мудрецями, о муже Шачи, бо ти приборкав 
свої почуття і переміг своїх ворогів!

Ш а л ь я  в і в  д а л і :
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І  тоді  зраділи  боги,  оточені  сонмами  великих  мудреців.  Також  покійні  предки  і  якши,  змії,  ракшаси  і  
гандхарви,  небесні  діви всі,  і  юрби апсар.  Зраділи також озера й ріки,  гори та моря,  о  володарю народів!  І  
наблизившись до Індри, сказали всі: «Яке щастя, що ти гараздуєш, о згубнику ворогів! Яке щастя, що злісного  
Нахушу убито мудрим Агастьєю! Яке щастя, що той вершитель зла перетворений на змія, аби блукати світом!».

Так вістить розділ сімнадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8
Ш а л ь я  м о в и в :
Тоді Шакра, уславлений сонмами гандхарвів і апсар, сів на Айравату, царя слонів, відзначеного щасливими 

знаками.  Величний  Павака  і  великий  мудрець  Бріхаспаті,  Яма,  Варуна  і  Кубера,  володар  багатств,  також 
зібралися  в  путь.  І  в  оточенні  всіх  богів,  гандхарвів  і  апсар,  Шакра  —  нищитель  Врітри  і  володар  небес,  
відправився до трьох світів.  І  з’єднавшись із  великою царицею,  своєю дружиною,  цар богів,  Вершитель ста  
жертвопринесень, став охороняти світи з великою радістю. І ось з’явився там прославлений Ангірас, і уславив він 
володаря богів гімнами з Атхарваведи. Сповнився тоді радости великий Індра і дав дарунок тому Атхарвангірасу:  
«В  цій  Веді  буде  ім’я  Атхарвангіраса,  бо  для  цього  є  приклад.  І  ти  будеш  теж  отримувати  частку  від  
жертвопринесень».  Так ушанувавши Атхарвангіраса, о великий царю, відпустив його тоді могутній цар богів, 
Вершитель  ста  жертвопринесень.  І  вшанувавши  всіх  богів  і  мудреців,  багатих  подвигами,  о  царю,  Індра,  
сповнений радости, правив підданими згідно закону.

Таке було нещастя, що мав Індра разом зі своєю дружиною. Заради того, щоб винищити своїх ворогів, навіть 
йому довелося піти у вигнання і жити невпізнаним. І ти також, о царю царів, не повинен виявляти гніву,  бо  
випробував ти горе в дрімучому лісі, разом із Драупаді та шляхетними братами. Таким чином і  ти теж, о царю 
царів, знайдеш знову царство, як знайшов його Шакра, убивши Врітру, о нащадку Бгарати, що радує кауравів!  
Злісний Нахуша, ненависник брахманів, підступний у своїх помислах, згибів на вічні часи, вражений прокльоном  
Агастьї.  Так і  твої люті вороги — Карна, Дурьйодхана та інші, швидко прийдуть до своєї загибелі.  Потім, о 
великий герою, ти разом із братами і Драупаді будеш володіти цією землею аж до меж океану!

Ця розповідь про перемогу Шакри, суть рівна Ведам, і має бути вислухана царем, який бажає перемоги, в  
той час, як війська його вишикувані в бойові лави. Тому я розповідаю це тобі заради перемоги твоєї, о кращий з 
переможців! Великі духом процвітають, коли їх прославляють, о Юдхіштхіро! Близька вже загибель шляхетних 
кшатріїв, о Юдхіштхіро, яка наступить від злодіяння Дурьйодхани та могутности Бгіми й Арджуни! Хто уважно  
прочитає цю розповідь про перемогу Індри, той, звільнившись од гріхів, досягає небесного раю та радується тут і 
після смерти. І не буває в нього страху перед ворогами і не залишається він людиною бездітною, ніколи не  
зіштовхується він з нещастям і має довге життя. Усюди він досягає перемоги і ніколи не має поразки!

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Так, о туре з роду Бгарати, підбадьорив Шалья царя, кращого з охоронців закону, і той ушанував його, як 

належить.  І  син Кунті  Юдхіштхіра,  почувши слова Шальї,  сказав,  міцнорукий,  у відповідь царю мадрів такі  
слова: «Безсумнівно ти візьмеш на себе обов’язки візника Карни. І тоді потрібно буде тобі зменшити запал Карни 
шляхом вихваляння мене».

Ш а л ь я  с к а з а в :
Я зроблю так, як ти говориш. І ще все інше, що я зможу, я зроблю для тебе!
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
І  потім  Шалья,  володар  мадрів,  попрощався  із  синами  Кунті.  І  відправився  з  військами  прославлений 

сумирник ворогів до Дурьйодхани.
Так вістить розділ вісімнадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Потім до Юдхіштхіри з’явився Ююдхана, герой і великий воїн з роду Сатвата, разом з могутнім військом 

чотирьох видів. Його доблесні вої,  що відрізняються високою мужністю і прийшли з різних країн, та носять 
різноманітну зброю, прикрасили собою військо пандавів.  І здавалося прекрасним те військо від безлічі сокир і 
пращів, від списів, сулиць і палиць, від усіляких дротиків та інших метальних знарядь. Блискучі сокири, мечі і  
кинджали,  шоломи,  луки  і  різного  роду  стріли,  —  все  це  сяяло,  натерте  оливою.  Через  те,  що  було  воно  
прикрашене такою зброєю і кольором своїм нагадувало хмару, краса його могла зрівнятися із грозовою хмарою, 
пронизаною спалахами блискавок. І та рать в акшаухіні числом, влившись у юдхіштхірине військо, розчинилася  
в ньому, о царю, як губиться невелика річка, впадаючи в океан.

Також і могутній Дхріштакету,  бик серед чедіїв, обдарований невимірною силою, прийшов до пандавів з  
акшаухіні війська. Також Джайятсена, цар Магадхи, і могутній син Джарасандхи з’явилися з акшаухіні війська 
до Царя справедливости. Також і Пандья,14 о царю царів, у супроводі різних воїв, що населяють прибережні краї 
біля моря, прийшов до Юдхіштхіри. І пишно вбрана, могутня його рать в тому скупченні військ, здавалася ще 
більш привабливою для погляду. Красувалося і військо Друпади хоробрими воями, котрі прийшли з різних країн,  
а також його синами, великими воями на колісницях. Також і цар матсьїв Вірата, володар військ, разом із царями 
гірських країв прибув до пандавів. В такий спосіб у шляхетних пандавів зібралося звідусіль сім акшаухіні військ,  
над якими майоріли різні прапори. І готові боротися з кауравами, вони радували пандавів.
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В той саме час, звеличуючи радість сина Дхрітараштри, цар Бхагадатта надав йому акшаухіні війська. І його 
неприступна  рать,  оточена  немов  золотими  статуями,  чинами  й  киратами,  нагадувала  собою  ліс  із  дерев 
карнікара. Також хоробрий Бхурішравас і Шалья, о нащадку роду Куру,  прийшли до Дурьйодхани з акшаухіні 
військ кожний. І Крітаварман, син Хрідіки, у супроводі військ бходжів, теж прийшов до Дурьйодхани з акшаухіні  
військ. І рать його, що складається з хоробрих тигроподібних воїв у вінках з лісових квітів, здавався величною  
наче  ліс  від  збуджених  слонів,  що  граються  в  ньому.  Прийшли до  нього  й  інші  охоронці  землі  на  чолі  із 
Джайядратхою, що мешкають в країні Синдху та Саувірі, немов примушуючи ходою своїх загонів трясти гори. І 
численне їхнє акшаухіні  війська блищало пишнотою, немов вигадливі хмари, гнані вітром. І Судакшина, цар  
Камбоджі, разом з яванами та шаками теж прийшов до володаря кауравів з акшаухіні військ, о володарю народів!  
Стрункі ряди його війська нагадували собою хмари сарани. І увійшовши в ряди військ кауравів, воно  відразу 
розчинилося в них.

Також прийшов до володаря кауравів цар Ніла,  мешканець Махішматі,  разом з нілаюдхами, з  Південної 
області.15 Також і обидва царя Аванті (Малава) в супроводі могутніх військ — кожний маючи по акшаухіні — 
з’явилися до Суйодхани. І п’ятеро єдиноутробних братів, чоловіків-тигрів, царевичів-кекайїв, також поспішили з 
акшаухіні  війська до володаря кауравів,  радуючи його.  І  від інших шляхетних царів,  що прийшли звідусіль, 
приєдналися ще три війська,  о туре з роду Бгарати! В такий спосіб у Дурьйодхани зосередилося одинадцять 
акшаухіні військ, осінених різними прапорами, готових поборотися з каунтейями. І не було тоді в Хастінапурі, о 
царю, вільного місця навіть для царів знатних, з їхніми воєначальниками, о нащадку Бгарати! І з цієї причини 
Країна п’яти рік, і вся область Куруджангали, а також ліс Рохітака, та цілком весь пустельний край Марубхумі,16 

Ахиччхатра і Калакута, і берега Ґанги, о нащадку Бгарати, а також межі варанів і Ватадхана, та пагорби уздовж  
Ямуни — вся ця далеко розкинута місцевість, багата зерном, була заповнена військами кауравів. І розташовані в  
такий спосіб війська побачив там домашній жрець, який був посланий царем панчалів до кауравів.

Так вістить розділ дев’ятнадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Коли  домашній  жрець  Друпади  наблизився  до  очільника  кауравів,  він  був  прийнятий  з  пошаною 

Дхрітараштрою, Бгішмою і Відурою. Повідавши спочатку про благоденство всіх пандавів і запитавши потім про 
добробут кауравів, він сказав таке слово при всіх воєначальниках, які були там: «Усім вам відомий вічний закон 
царів. І хоча він відомий вам, я однак нагадаю про нього у вигляді вступу до того, що я повинен буду сказати.  
Дхрітараштра і Панду відомі як сини одного батька. І частка батьківського майна для кожного з них повинна  
бути рівною — в цьому не може бути сумніву! Сини Дхрітараштри одержали батьківське багатство. Чому ж сини 
Панду зовсім не отримали батьківського надбання? А коли це так, вам добре відомо, чому раніше пандави не 
одержали  батьківської  спадщини,  привласненої  сином  Дхрітараштри.  Хоча  каурави  і  намагалися  зашкодити 
пандавам  різними способами,  які  навіть  загрожували  їхньому  життю,  останні  все  ж  залишалися  в  живих,  і  
неможливо було відправити їх ув оселю Ями. Потім знову, коли царство було розділене між ними, шляхетними  
пандавами,  тільки  завдяки  їхній  власній  силі,  воно  було  віднято  обманом  ницими синами Дхрітараштри  за 
допомогою сина Субали. Цей же цар Дхрітараштра схвалив навіть такі негідні дії, які були звичною справою для 
нього. І пандави тоді примушені були жити в хащах, у вигнанні, цілих тринадцять років. Також і в палаці зборів  
вони, хоча й герої, піддалися тяжким образам разом з їх дружиною. Безліч страшних негод випробували вони під 
час  їхнього проживання в  лісі.  Також і  в  місті  Вірати,  тими шляхетними чоловіками були  перенесені  тяжкі 
злигодні, немов людьми гріховними, чиї душі переселилися в тіло нижчих істот.

Але всі вони, залишаючи осторонь всі колишні образи, бажають тільки миру з кауравами, о тури з роду  
Куру! І знаючи їхній образ дій і поведінку Дурьйодхани, друзі його повинні схилити Дхрітараштру до мирного 
рішення. Бо ті герої,  пандави, не прагнуть до ворожнечі з кауравами, вони хочуть  тільки повернути своє, не  
добігаючи до того, аби ввергнути світ у неминучу загибель. І якщо навіть син Дхрітараштри буде виставляти 
який-небудь довід на користь війни, то він не може бути визнаний справжньою причиною, адже ті герої більш 
сильні. Цілих сім акшаухіні  військ зосереджено в сина Дхарми, — всі вони жадають боротися з кауравами і  
тільки очікують його наказу.  Є в нього й інші — герої  серед мужів,  рівні  тисячі акшаухіні,  — це Сатьякі й 
Бгімасена, двоє братів-близнюків, наділених великою силою. На одній стороні зосередилися ці одинадцять ваших 
з’єднань війська, а на іншій їм протистоїть міцнорукий Дхананджайя з різною зброєю. Як Увінчаний діадемою 
перевершує силою всі ці війська, точно так само сповнений могутности й міцнорукий син Васудеви, обдарований  
великим блиском. Хто з чоловіків став би боротися, прийнявши до відома велику чисельність військ, мужність  
Увінчаного діадемою і  мудрість  Крішни? Тож,  звольте  ви  віддати те,  що повинно бути  віддане з  обов’язку  
моральности та згідно угоді. І хай не буде вами втрачено часу!».

Так вістить розділ двадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 1
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши ті слова його, Бгішма, найдосвідченіший в мудрості,  сповнений величі, вшанував його і  сказав  

слова, належні до випадку. «Яке щастя, що  гараздують пандави разом з родичами! Яке щастя, що вони мають 
союзників і  яке щастя,  що вони віддані  закону!  Яке щастя,  що вони разом з Дамодарою, в  думках своїх не  
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схильні до битви! Усе, що сказано тобою, правильно, і в цьому немає сумніву! Однак слова твої надмірно гострі,  
і це тому, що ти брахман,— так я гадаю. Немає сумнівів, що пандави перетерпіли великі злидні тут і в лісах, і  
безсумнівно те, що вони за законом мають право володіти всім багатством батька свого. Увінчаний діадемою,  
син  Прітхи,  могутній,  майстерний  у  володінні  зброєю  і  наділений  великою силою.  Хто  ж  і  справді  зможе  
протистояти в битві синові Панду — Дхананджайї? Навіть сам Громовержець не зміг би, а про інших воїв що й 
казати! Він у змозі суперничати навіть із трьома світами, — така моя думка».

І коли Бгішма говорив так, Карна, сповнений гніву, різко перервав його мову і, дивлячись на Дурьйодхану,  
сказав такі слова: «Немає у світі, о брахмане, жодної істоти, що не знала б про це. Яка ж користь повторювати і  
розповідати про це знову й знову! Заради Дурьйодхани, Шакуні колись виграв у змаганні в кості. За умовами гри 
син Панду — Юдхіштхіра пішов у ліс. Тепер же, незважаючи на ті умови, цар той бажає повернути батьківське 
царство,  покладаючись  на  силу  матсьїв  і  панчалів.  Дурьйодхана,  о  мудрий,  якщо  вселяти  йому  страх,  не  
поступиться і п’яддю землі, а якщо діяти по справедливости, він може віддати всю землю навіть ворогові. Якщо 
ж пандави хочуть знайти знову спадкоємне царство, то вони повинні, перебуваючи в лісі, провести покладений 
час, як про те було домовлено. Потім нехай вони живуть під опікою Дурьйодхани в цілковитій безпеці, бо з  
дурощів своїх вони можуть направити свій розум тільки на шлях беззаконня. Але якщо пандави, відкидаючи 
шлях закону, хочуть війни, тоді, зустрівшись у битві з цими найпершими героями з роду Куру, вони пригадають 
мої слова!».

Б г і ш м а  с к а з а в :
Яка користь у словах твоїх, о сину Радхи. Ти повинен згадати той випадок, коли Партха, один без сторонньої 

допомоги переміг у битві  шістьох воїв-колісничних!  Якщо ж ми не зробимо так,  як сказав  цей брахман,  то  
безсумнівно, убиті ним у сутичці, ми наїмося пороху!

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Тоді Дхрітараштра, утихомиривши та вмилостививши Бгішму, насварив сина Радхи і промовив такі слова: 

«Корисне  для нас слово сказав Бгішма,  син Шантану,  — корисне також для пандавів і  для всього всесвіту!  
Розмірковуючи, я однак пошлю до партхів Санджайю. А тобі не слід баритися, відправляйся до пандавів сьогодні  
ж!». І вшанувавши того жерця, володар кауравів відправив його до пандавів перед тим покликавши Санджайю в  
зал зборів, і звернувся був до нього з наступними словами.

Так вістить розділ двадцять перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ЗУСИЛЛЯ ЦАРІВ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ЗУСИЛЛЯ ЦАРІВ
1 Чотири зорі (catvāri uşasah), тобто чотири ночі. (вгору)
2 Дід Крішни (pitāmaha)  — так, згідно коментарів, хоча прізвисько pitāmaha зазвичай стосується Бгішми, який тут  

відсутній. (вгору)
3 Шині  — могутній воїн,  що належав до роду ядавів.  Герой з  роду Шині,  тобто Сатьякі  (Sātyaki),  син  Сатьяка  

(Sаtyaka) і онук Шині (Çiner naptŗ), він же Ююдхана, який під час великої битви боровся на стороні пандавів, був візником  
Крішни. (вгору)

4 Здатна бути послом (dūtah samarthah) — згідно Артхашастрі Каутільї, існували три категорії послів і посланців у  
древній Індії. Домашній жрець Друпади, старий брахман, що буде відправлений до кауравів, належав до третьої категорії  
послів. (вгору)

5 Бхагадатта (bhagadatta) — букв. «даний Бхагою», цар країни Прагджьйотиша (Prāgjyotişa), що ототожнюється з  
Камарупою, нинішнім Ассамом (західною його частиною). (вгору)

6 Країна  Пансу  (pānsurāşţra  або  pānçu-rāşţra)  —  букв.  «піщана  країна»,  назва  древньої  області  в  Індії,  місце  
розташування якої не з’ясоване. (вгору)

7 Анарта (ānarta) — назва древньої країни, яка ототожнюється із Сураштрою (Саураштрою). Вона займала межі  
нинішнього Катхиявара на узбережжі Гуджарата. Столицею її була Анартапура, або Анартанагарі, яка ототожнюється  
із Дваракою, де мешкав Крішна. Згодом столицею її стало місто Валахи. Народ, що населяв цю країну, називався анартами  
(ānartāh). (вгору)

8 Нараяни (nārāyanāh) — очевидно, таке прізвисько пастухів-воїнів Крішни варто розуміти як ім’я загальне, похідне  
від імені самого Крішни, що є втіленням на землі найвищого божества Вішну-Нараяни (Vişņu-Nārāyaņa). (вгору)

9 Джримбхика (jŗmbhikā) — букв. «позіхаюча». Позіхання, уособлено в образі асурі (демониці), під впливом якої істоти  
позіхають. (вгору)

10 Ахалья (ahalya) — згідно Рамаяни, перша жінка, створена Брахмою, що віддав її за дружину пустельникові Гаутамі.  
Індра,  прийнявши  подобу  пустельника,  мужа  Ахальї,  спокусив  її.  Довідавшись  про  нечестивий  вчинок  Індри,  Гаутама  
прокляв його, внаслідок чого бог-спокусник втратив чоловічу силу. Ахалья ж була перетворена на камінь. (вгору)

11 Час… у ланцюзі випадків (kālah kālam nayisyati) — це варто розуміти в тому сенсі, що ми не знаємо про те, що ж  
буде далі, при непередбаченому збігові обставин. (вгору)

12 При північному колобігові сонця (uttarāyane), тобто при переміщенні сонця на північ від небесного екватора, отже, з  
півдня на північ, від південного сонцестояння до північного. Можна сказати простіше: у період літнього сонцестояння,  
коли день поступово іде на спад. (вгору)

13 Богиня-віщунка (upaçruti) — «надприродний голос», який чути вночі, уособлений у вигляді божества, яке пророкує  
майбутнє. (вгору)
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14 Пандья  (pāņdya)  — ім’я  або  прізвисько  царя,  володаря  пандьїв,  тобто  народу,  що  населяв  країну  Пандья,  яка  
ототожнюється з нинішніми районами Тіннавелі та Мадура. (вгору)

15 Південна область (або, у санскр. звучанні, Дакшинапатха - dkşinā-patha) — древня назва Декана, яку було дано тій  
частині Індійського субконтиненту, який лежить на південь від Нарбади. У греків вона називалася Dakhinabades. (вгору)

16 Марубхумі (marubhūmi) — те ж, що й Марустхалі — «пустельний край, або рівнина». Назва великої пустелі на схід  
від Синдха, що поширювалася на всю територію нинішньої Раджпутани. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ПОСОЛЬСТВО САНДЖАЙЇ

Р о з д і л  2 2
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Кажуть, о Санджайє, що пандави прибули в Упаплавью. Відправляйся туди й розвідай про них. Ти повинен  

привітати Аджаташатру, мовлячи так: «Завдяки щасливій долі ти, о бездоганний, з’явився тут!». А всім іншим ти,  
о Санджайє, повинен сказати: «Чи гараздуєте ви після того, як провели цей час у тяжких умовах, яких ви зовсім 
не  заслужили?».  У них мають тоді  виникнути  почуття  умиротворення  до  нас,  бо  хоча  з  ними й обійшлися  
віроломно вороги, вони однак добропорядні й справедливі. Я ніколи, о Санджайє, не бачив у пандавів якогось 
лихого вчинку. Адже весь свій добробут пандави добули тільки завдяки своїй доблесті, і незважаючи на це, вони 
завжди ставилися до мене шанобливо. Та навіть вдивляючись прискіпливо, я не знаходжу в них ніякого ґанджу,  
за  який  я  міг  би  гудити  партхів!  Вони завжди вершать  свої  справи в  інтересах  закону і  мирської  користи. 
Люблячи радощі, вони однак не прагнуть до почуттєвих задоволень. Стійкістю й розумом переборюючи спеку й 
холод, голод і спрагу, приборкуючи сонливість і лінь, гнів, радість і недбайливість, партхи прагнуть до дій, які  
відповідають  моральному закону  й  користи.  В  потрібний  час  вони  діляться  своїми  багатствами  із  друзями. 
Дружба від частого спілкування  з  ними не висихає,  бо партхи відплачують кожному по заслузі  почестями і  
багатством, і немає в них ненависника в роду Аджамідхи, крім злого, непостійного, тупоумного Дурьйодхани й  
ще більш ницого Карни. Адже ці  двоє збуджують  в них,  таких шляхетних, але позбавлених щастя й друзів,  
сильний гнів.

Заповзятливий і вихований у полегкості до всякого роду слабостей, Дурьйодхана вважає, що все те, як він  
вчинив із пандавами було зроблено правильно. Було б хлоп’яцтвом з його боку думати,  що можна відняти у  
пандавів  їхню частку спадщини,  поки  вони  живі!  Було  б  набагато  краще  віддати  ще  до бою,  що належить  
Аджаташатрі  —  тому,  чиїм  шляхом  ідуть  Арджуна  і  Кешава,  Врікодара,  Сатьякі,  обидва  сина  Мадрі  і  всі 
срінджайї.1 Адже  Савьясачин,  той  власник  лука  Гандіви,  перебуваючи  на  своїй  колісниці,  один  здатний 
спустошити  всю  цю  землю.  Точно  так  само  й  всеосяжний  Кешава,  володар  трьох  світів,  непереможний  і  
шляхетний. Хто ж зі смертних зміг би протистояти тому, хто — найгідніший з усіх і заслуговує похвали серед  
богів і хто викидає потоки стріл, гучних мов грозові хмари, і швидколітних наче хмари сарани? Скоривши на  
одній-єдиній колісниці Північну країну та північних Куру,  Савьясачин, що носить лук Гандіву,  забрав у них 
багатства і зробив їх підлеглими власним військам і своїми данниками. Це той Савьясачин, власник лука Гандіви,  
що переміг у лісі Кхандаві богів разом з Індрою, той самий Пхалгуна, який зробив приношення Джатаведасу,  
звеличивши славу й честь пандавів. Серед тих, хто носить палицю, немає тепер рівного Бгімі, і немає вершника 
на слонові, рівного йому. Про нього говорять, що він на колісниці не поступається навіть Арджуні, а сила рук 
його має міць десяти тисяч слонів. Добре навчений і рішучий, до того ж розпалений ворожістю, він може у гніві  
спалити негайно синів Дхрітараштри. Постійно гнівний, наділений силою, він не може бути переможеним у бою  
навіть самим Васавою! Прекрасні душею, сильні, обдаровані вправністю рук, двоє братів — синів Мадрі, добре 
навчені Пхалгуною, не залишать у живих нікого з кауравів, як пара яструбів, що шматують цілі зграї пернатих. 
Серед них є стрімкий Дхріштадьюмна, котрого вважають також одним з пандавів. Найвідоміший із сомаків, він 
разом зі своїми прихильниками, готовий пожертвувати собою заради перемоги пандавів.

Я чув,  що і володар шальвіїв Вірата,  старий роками,— з яким разом прожили якийсь час пандави і  чиє  
бажання вони здійснили,— він теж, разом зі своїми синами, на стороні пандавів і завжди відданий Юдхіштхірі.  
Вигнані  з  країни  кекайїв,  п’ятеро  сильних  братів,  могутніх  лучників,  жадають  повернути  царство  кекайїв  і  
слідують за партхами, маючи намір боротися разом з ними. Всі найхоробріші з володарів землі зібралися разом, 
віддані справі пандавів. Я чую, що вони доблесні й шанобливі та приєдналися вони до Царя справедливости з  
почуття прихильности до нього. Вої, що живуть у горах і неприступних місцях, які походять з високого роду і 
благочестиві — з усіх кінців землі, а також млеччхи, оружні різною зброєю і відважні, зібралися разом, віддані  
справі пандавів. Також і Пандья, незрівнянний серед царів, подібний Індрі, якого на прі супроводжують герої-вої, 
з’явився туди. Шляхетний і найхоробріший з людей, наділений неймовірною мужністю й силою, він відданий 
справі пандавів. Той самий Сатьякі, який, я чув, одержав зброю від Дрони та Арджуни, від Васудеви, од Кріпи та 
Бгішми,  і  про  кого  кажуть,  що  він  дорівнює  синові  Крішни,  виступив  на  стороні  пандавів.  Їхню  сторону 
прийняли й племена чеди та каруша, з’явившись швидко, разом зі своїми царями. Серед них, одного, який сяяв  
подібно  сонцю,  обдарованого  блискучою  красою,  —  володаря  чедіїв,  якого  вважали  нездоланним  у  битві,  
найчудовішого  з  усіх  на  землі,  хто  натягав  тятиву,  Крішна  вбив  миттєво,  завдяки  своїй  величезній  силі,  
зневаживши всією зухвалістю ворожих кшатріїв. Він розтрощив його у битві, звеличуючи славу і честь ядавів. Це 
був  той самий Шишупала,  честь якого звеличували колись володарі людей на чолі  з царем племені Каруша.  
Визнавши  тоді  прекрасноволосого  Крішну  нездоланним,  коли  він  стоїть  на  колісниці,  закладеній  конем 
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Сугривою, інші царі покинули володаря чедіїв і розбіглися мов жалюгідні тварини побачивши лева. І сталося так,  
що той, хто прагнув протиставити себе й рішуче виступити у двобої проти Васудеви, той — був убитий сам 
Крішною і ліг трупом, подібно дереву карнікара, зламаному вітром.

Від того, що розповіли мені про заповзятливість Кешави заради справи пандавів, о Санджайє, і згадуючи 
колишні  подвиги  Вішну,  о  сину  Гавальгани,  я  не  знаходжу  собі  спокою!  Жоден  ворог  не  зможе  ніколи 
протистояти тим, чиїм проводирем буде той лев з роду Врішни. Серце моє тріпотить від страху, коли я чую, що 
Крішна і Арджуна сидять разом на одній і тій же колісниці. Якщо тупоумний син мій не вступить, безтямний, у 
війну з ними обома, то вони, — о Санджайє, не спалять рід Куру, як спалюють Індра та Вішну юрми дайтьїв. На 
мою  думку,  Дхананджайя  дорівнює  Шакрі,  а  видатний  герой  з  роду  Врішни  є  сам  споконвічний  Вішну!  
Знаходячи задоволення в справедливості, відкидаючи ганебні дії, син Кунті  й Панду — Аджаташатру,  хоча й  
могутній, був скривджений жорстоко Дурьйодханою. І якби він не був великодушним, то спопелив би у гніві  
синів Дхрітараштри. Адже я не так боюся Арджуни, Васудеви або Бгіми, чи ж двох братів-близнюків, як боюся я  
завжди  ще  більше  гніву  царя,  коли  він  збуджений  люттю,  о  суто!  Він  у  достатній  мірі  наділений  силою 
подвижництва і відданий обітниці помірности. Бажання його серця безсумнівно здійсняться. Знаючи, наскільки 
справедливий його гнів під час битви, о Санджайє, я тепер відчуваю сильний страх!

Посланий  мною,  відправляйся  скоріше  на  колісниці  до  війська  царя  панчалів.  З’явившись,  ти  повинен 
запитати Аджаташатру про його здоров’я. Знову й знову повинен ти звертатися до нього із привітними словами. 
Ти повинен також зустрітися із Джанарданою, о сину мій, шляхетним і найвідомішим серед найхоробріших. Ти 
повинен від мого імені запитати його про добробут і сказати, що Дхрітараштра бажає миру з пандавами. Немає 
нічого такого, щоб син Кунті не зробив на прохання Васудеви, о суто! Крішна також милий їм, як вони самі собі.  
Мудрий, він завжди обізнаний на їхніх справах. Зібравши пандавів і срінджайїв, Джанардану, Ююдхану і Вірату,  
а також п’ятьох синів Драупаді, ти повинен від мого імені запитати їх усіх про гаразди. І все, що ти вважатимеш 
там своєчасним для самих супротивників і добрим для бгаратів, все те ти повинен сказати, о Санджайє, серед  
царів, але так, щоб це не підсилило гніву і не викликало б війни!

Так вістить розділ двадцять другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 3
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Почувши  слова  Дхрітараштри,  Санджайя  відправився  в  Упаплавью,  щоб  побачити  пандавів,  володарів 

невимірної сили. І наблизившись до шляхетного царя Юдхіштхірі, син візника спочатку поклонився йому,а потім  
звернувся із привітною промовою. І син Гавальгани, нащадок сути,  Санджайя, так сказав Аджаташатрі: «Яке  
щастя,  о царю, що я бачу тебе в повнім здоров’ї,  оточеного друзями,  подібного могутньому Індрі!  Старий і  
мудрий цар Дхрітараштра, син Амбіки, запитує про твій добробут. Чи перебуває у здоров’ї Бгіма і найперший з  
пандавів  —  Дхананджайя  та  обидва  сина  Мадрі?  Чи  здорова  царівна  Крішна,  дочка  Друпади,  віддана 
справедливості дружина героїв — та благочестива жона зі своїми синами, в якій ти шукаєш бажані радості, о  
нащадку Бгарати, і якій сам ти бажаєш щастя?».

Ю д х і ш т х і р а  в і д п о в і в :
О Санджайє, сину Гавальгани, ласкаво просимо! Я щиро радий бачити тебе! Я вітаю тебе, о візнику, і теж 

хочу дізнатися про твій добробут! Разом зі своїми молодшими братами, я перебуваю в повнім здоров’ї, о мудрий!  
По довгім часі я почув добру звістку про старого царя кауравів, нащадка Бгарати, о візнику! Як тільки я побачив 
тебе,  о Санджайє,  я  відчув,  ба,  начебто побачив навіч самого володаря людей,— такий я радий тобі.  А наш 
старий дід, рішучий і премудрий, знавець усіх законів, той нащадок Куру — Бгішма, о друже мій, чи здоровиться  
йому?  І  чи  дотримується  він,  як  допіру,  свого  способу  життя?  Чи  перебуває  в  здоров’ї  шляхетний  цар 
Дхрітараштра,  син  Вічитравірьї,  разом  із  синами?  Чи  здоровий  великий  цар  Бахліка,  син  Пратіпи,  що 
відрізняється великою вченістю, о сину візника? Чи при здоров’ї Сомадатта, о друже мій, а також Бхурішравас, 
Сатьясандха та Шала, також і Дрона разом із синами і брахман Кріпа? Сподіваюся, що всі ці могутні лучники,  
вільні від недуг! Ці стрільці з лука, наділені великим розумом і досвідчені в усіх шастрах, найбільш видатні з усіх 
на землі, хто носить луки, — чи одержують вони, о мій друже, гідні почесті? І чи вільні вони від недуг?

Я сподіваюся, о Санджайє, що всі юні лучники, які є на землі, благоволять до кауравів, в чиїй країні живе 
могутній лучник — прекрасний і ґречний син Дрони! Чи здоровий, о друже мій, Юютсу, син царя Дхрітараштри 
від  жінки-вайшьї,  обдарований  великим  розумом?  Чи  гараздує радник  Карна,  чиїми  порадами  керується 
тупоумний Суйодхана? Я сподіваюся, о суто,  що старі жінки, матері нащадків Бгарати, служниці на кухні та  
дружини рабів, невістки і юнаки, та сини сестер, сестри й сини дочок вільні від турбот? Сподіваюся, о друже мій,  
що  цар,  як  і  колись,  надає  брахманам  необхідні  засоби  для  існування!  Сподіваюся,  о  Санджайє,  що  син  
Дхрітараштри не привласнив собі дарунків, даних мною брахманам! Чи ставиться поблажливо цар Дхрітараштра,  
разом із  синами до надмірних вчинків брахманів? Чи не нехтує  він потребами в їхніх засобах до життя,  бо  
турбота про них є найвищим шляхом, що веде на небо? Адже для цієї мети і був створений творцем несказанний 
світ, який осяює потойбічні світи і яскраво блищить славою людям у світі живих істот. Якщо в своєму піклуванні  
о брахмане, каурави, немов недоумки, не будуть приборкувати свою жадібність, то для них наступить загальна  
загибель.  Чи  прагне  Дхрітараштра  разом  із  синами,  дати  забезпечення  своїм  головним  радникам?  Чи  не 
намагаються  жити  розбратами  особи,  що  прикриваються  личиною  друзів,  а  насправді  злочинні  радники  із  
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оточення друзів царя? Чи не розповідають, о друже мій, всі каурави що-небудь огидне про пандавів? Побачивши 
наскок зграї харцизяк, чи не згадують вони про Арджуну, очільника у битвах?

Я сподіваюся, о друже мій, що вони пам’ятають стріли, які летять неухильно, послані силою лука Гандіва і 
його власником, — стріли, що випускаються з гострого кута, утвореного вигином натягнутої тятиви, зі звуком, 
подібним гуркоту грому! Я не бачив нікого на землі, хто перевершував би Арджуну, або про кого було б чути як  
про рівного йому: одним лише зусиллям руки він мече шістдесят одну стрілу з добре відточеним вістрям і гарним 
оперенням.  Вони,  напевно  пам’ятають  і  стрімкого  Бгімасену,  який  кидає  у  дрижаки  ряди  ворожих  військ,  
вишикуваних для прі, подібно тому як слон під час тічки трясе зарості очерету, коли пробирається крізь них.  
Вони,  напевно,  пам’ятають  Сахадеву,  могутнього  сина  Мадрі,  який  переміг  у  Дантакурі  об’єднаних  разом 
калінгів і, який однаково мече стріли як з десниці, так і з шуйці! Вони, напевно, пам’ятають натхненного Накулу,  
сина Мадрі,  який на твоїх очах,  о Санджайє,  сину Гавальгани, був  посланий для скорення Західної країни і  
підкорив  її  моїй  владі!  Чи  пам’ятають  вони  випадок,  що  відбувся  з  ними в  лісі  Двайтавані,  куди  вони,  по 
безглуздій пораді, відправилися під приводом подорожі в табір пастухів і де нечестивці ті потрапили у владу  
ворогів і були потім звільнені Бгімасеною і Джайєю. Я тоді охороняв Арджуну з тилу, а Бгімасена — обох синів 
Мадрі, у самій гущавині військ. І Власник луку Гандіва, знищивши юрми ворогів, вернувся неушкодженим. Чи  
пам’ятають вони про це? Адже хіба можливо досягти успіху одними мирними зусиллями, о Санджайє, якщо ми  
навіть всіма добрими способами не в змозі узяти гору над сином Дхрітараштри?

Так вістить розділ двадцять третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 4
С а н д ж а й я  в і д п о в і д а в :
Це саме так, як ти того заслуговуєш, о Пандаво! Ти питаєш про добробут кауравів,  о кращий з роду Куру, і 

всього їхнього роду. Цілком у гаразді та стійки духом найчудовіші з кауравів, про яких ти запитуєш, о Партхо! 
Знай, о Пандаво, що в сина Дхрітараштри безсумнівно є старі й добропорядні люди, однак є в нього, звичайно, і  
люди  злі  та  нечестиві.  Адже  син  Дхрітараштри  може  дати  дарунки  навіть  ворогові,  але  чому  ж  він  може 
позбавити брахманів і тих дарунків, які він же їм дав! Він не слідує вашим звичаям чинити подібно людям, по-
зрадницьки налаштованим, — заподіювати зло тим, хто не має злого наміру до вас. Бо такий образ дій був би 
непорядним. Якби Дхрітараштра разом із синами, подібно нечестивцеві,  ненавидів вас,  справедливих у своїх  
вчинках, то він був би віроломним стосовно своїх друзів. Він не схвалює того, що була нанесена вам образа, і  
сильно засмучується цим. Старий, він уболіває у душі, о Аджаташатро, бо чув він від брахманів, коли зустрівся з 
ними, що кривда стосовно друзів вважається щонайтяжчим із гріхів. Вони пам’ятають, о володарю людей, про  
твої доблесті у бою і про доблесті Джишну, вождя на прі! Вони пам’ятають і про Бгімасену, що діє з палицею у  
руці, коли в розпалі битви піднімається, досягаючи високих небес, шум і гуркіт від мушель і барабанів! Вони  
також  пам’ятають  обох  синів  Мадрі,  могутніх  воїв-колісничних,  безстрашно  ширяючих  полем  бою  в  усіх 
напрямках, і які поливають вороже військо безперервними зливами стріл!

Але я вважаю, о царю, що неможливо осягти те, що майбутнє неминуче обіцяє людині, якщо навіть ти, о 
Пандаво,  будучи  наділений  всіма  чеснотами,  мав  такі  важкі  негоди!  І  все  це  ти,  звичайно,  можеш  знову  
надолужити,  завдяки своєму розумові,  о Аджаташатро! Адже ніколи сини Панду,  всі  рівні Індрі,  не втратять 
почуття справедливости заради насолоди! Ти можеш своїм розумом, о Аджаташатро, відновити такий спокій, що 
всі  — і  сини  Дхрітараштри,  і  пандави,  також і  срінджайї,  та  інші  царі,  які  зібралися  тут,  досягнуть  миру!  
Дослухайся ж до того слова, о Аджаташатро, яке сказав мені вночі батько твій Дхрітараштра, о царю, після того 
як зустрівся зі своїми радниками і синами.

Так вістить розділ двадцять четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Тут зібралися пандави та срінджайї, Джанардана, Ююдхана і Вірата. Скажи нам, о сину сути Гавальгани, ті  

слова, які повелів тобі сказати Дхрітараштра!
С а н д ж а й я  м о в и в :
Я звертаюся  до  Аджаташатру і  Врікодари,  до  Дхананджайї  та  обох синів Мадрі,  до  Васудеви,  нащадка 

Шури, до Ююдхани, Чекітани і Вірати, а також до старого правителя панчалів і до Дхріштадьюмни, нащадка 
Прішати,  сина  Яджнясени.  Слухайте  всі  це  моє  слово,  яке  я  скажу,  бажаючи  гараздів  роду  Куру.  Цар 
Дхрітараштра, вітаючи мирний результат, наказав поспішно закласти для мене колісницю. Хай сподобається це  
царю Юдхіштхірі разом із його братами, синами й родичами! Нехай для пандавів буде кращий мир. Сини Прітхи 
наділені  всіма  чеснотами,  ввічливістю,  м’якістю  поведінки  і  прямотою.  Породжені  у  високому  роду,  вони 
незлобиві й щедрі, відкидають дії ганебні й знають, які варто приймати рішення у справах. Вам не личать вчинки  
ниці, бо у вас висока моральна сила і страшні війська. Якщо ж трапиться, що вами буде допущена яка-небудь 
провина, то вона буде здаватися цяткою на вашому доброму імені, як крапля очної мазі на білому платті. Хто  
свідомо міг би колись зробити вчинок, що віщує повну загальну загибель, нагромадження гріхів, занурення в 
пекло і знищення людей, — вчинок, у результаті якого перемога або поразка мали б однакове значення? Щасливі  
воістину ті, ким підтримані справи родичів, хто, подібно вашим синам, друзям і родичам, могли б віддати своє 
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життя, якби вони заслуговували осудження за кривдні вчинки. В такому випадку було б забезпечено добробут 
роду Куру.

Якби партхи покарали кауравів, скоривши і розтрощивши всіх ваших ворогів, то наступне ваше життя було  
б рівносильне смерти, бо ви не зможете жити спокійно, коли будуть убиті ваші родичі! Хто ж, маючи навіть на  
своїй  стороні  богів  на  чолі  з  Індрою,  в  змозі  перемогти вас  разом із  Крішною,  Чекітаною і  Сатьякі,  та  під 
захистом рук нащадка Прішати? Хто ж, з іншого боку, о царю, може узяти гору в битві над кауравами, коли їх  
захищають Дрона й Бгішма разом з Ашваттхаманом, Шальєю, Кріпою та іншими, коли їх захищає також син  
Радхи разом із союзними царями? Хто ж, справді, не загинувши сам, у змозі знищити велике військо царственого 
сина Дхрітараштри? Тому я не бачу нічого доброго ні в перемозі, ні в поразці. Як же партхи, подібно низьким 
людям зі знехтуваного роду,  можуть вчинити дії,  пов’язані з беззаконням? Тому я вмилостивляю Васудеву й  
старого володаря панчалів, та схиляюся перед ними. Я вдаюся до вас, як до мого притулку і волаю зі складеними  
долонями, щоб вирішити нам: яким чином може бути досягнуте  добробут для кауравів і срінджайїв. Адже не 
може ж бути,  щоб Васудева або Дхананджайя колись не відгукнулися  на мої слова! Кожний з них,  якщо їх  
попросити про це, відразу ж може пожертвувати своїм життям. Та і як же може бути інакше? Я говорю про все 
це, о велемудрий, заради досягнення миру, а не вашого залякування. Це переконання царя, керованого Бгішмою,  
що тут може затвердитися непорушний мир для вас із кауравами.

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

Р о з д і л  2 6
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Яке ж слово, о Санджайє, ти чув від мене, яке підбурює до війни, що ти боїшся її? Адже відсутність війни 

набагато  важливіше  за  неї!  Хто  ж,  о  візнику,  усвідомивши  це,  захотів  би  колись  битися?  Мені  відомо,  о 
Санджайє, що якщо у людини, яка сама нічого не робить, легко здійснюється та або інша мета, яку вона плекали  
би у своєму серці, то вона, мабуть, не стане чинити ніякої дії, якби навіть це було зовсім легко, не кажучи вже  
про війну.  Нащо людина коли-небудь повинна зазнати бути війни? Хто, хіба тільки проклятий богами, може  
віддати перевагу війні? Партхи бажають собі тільки щастя, вони роблять свої справи не поза справедливістю, а 
лише такі, які ведуть до блага людей. Той, хто сподівається на щастя, яке виникає від діяльности, — а діяльність, 
яка  досягається з  подоланням труднощів,  по  суті  своїй вже є нещасним,  — хто бажає досягти добробуту  й  
усунути  нестатки,  хто  цілком  іде  за  приємним потягом  своїх  почуттів,  — той  спрагою неухильних  бажань 
розморює своє  тіло  й,  захоплений ними,  потурає  нещастю.  Подібно тому як сила  розпалюваного вогню ще 
більше зростає від палаючого жару, так і бажання ніколи не насичується від досягнення своєї мети і все більше 
зростає, подібно запаленому вогню від узливання пряженого масла. Порівняй цей багатий достаток задоволень у  
царя Дхрітараштри з тим, що є в нас! Він не панує над тілом, яким володіють люди низькі, він не чує звуків співу 
нижчих  створінь,  він  не  користується  гіршими  вінками  й  пахощами,  не  користується  також  гіршими 
натираннями для змащення свого тіла, він не носить також простого одягу. То як же він може вигнати нас із роду  
кауравів? Але, і вигнавши нас, він однаково буде тут таки, з нами! Бажання лише ятрить серце в тілі людини.

Цар, який сам знаходиться в скрутному становищі, шукає підтримки силою інших. Це нерозумно. Адже яке 
ставлення він виявляє сам стосовно інших, точно таке ж він зустрічає з їх боку. Той, хто в спекотний полудень,  
після  закінчення  холодів,  кинув  запалений  вогонь  у  лісі  серед  густих  сухих  чагарників,  та  ще  й  коли  він  
підсилився  під  впливом  вітру,  —  той  повинен  глибоко  засмучуватися  про  свою  долю,  якщо  він  бажає  
врятуватися. Чому ж тепер цар Дхрітараштра, досягши панування, гірко ремствує, о Санджайє? Адже він потурав  
своєму  злочинному  синові,  дурному  й  ницому,  котрий  віддав  перевагу  шляху  кривди.  Суйодхана,  сам  не  
заслуговуючи довіри, зневажив словами Відури, кращого з найгідніших. І цар Дхрітараштра, бажаючи зробити 
приємне синові, свідомо ступив на шлях беззаконня. Адже через любов до сина, о візнику, цар Дхрітараштра не  
згадав про Відуру,  який з усіх кауравів найбільш мудрий, і більше за всіх бажає їм блага, має широкі знання,  
красномовний і справедливий у своїх вчинках! Цар Дхрітараштра потурає бажанням свого сина, який принижує  
честь інших, самолюбний, заздрий і гнівний, переступає межі дозволеного, коли потрібно захопити багатство або 
дотриматися  закону,  лихословить,  цілком  слідує  власному гнівові,  примхливий та  всією душею поглинений 
почуттєвими  задоволеннями,  налаштований  вороже,  котрий  і  сам  є  зло,  неприборканий  і  злопам’ятний,  
віроломний  і  злодумний.  Заради  такого  сина,  о  Санджайє,  цар  Дхрітараштра  свідомо  відійшов  від  закону і  
користи. Ще тоді, о Санджайє, коли я був занурений у гру в кості, було ясно, що зовсім близько загибель роду 
Куру,  якщо  ще  не  настала  вона,  бо  коли  Відура  говорив  свої  пророчі  слова,  він  не  знайшов  схвалення  у  
Дхрітараштри! Коли б каурави додержувалися думки Кшаттрі, страхи тоді б не панували над ними. Поки вони 
слідували його мудрості, царство їх перебувало у розквіті.

Слухай  мене  тепер,  о  візнику,  про  те,  які  радники  в  жадібного  до  багатства  сина  Дхрітараштри.  Це:  
Духшасана,  Шакуні  й син візника. Зверни увагу,  о сину Гавальгани, на таку його дурість! Я не бачу,  хоча й 
міркую над цим, яким робом може бути добробут у кауравів і срінджайїв, коли Дхрітараштра одержав панування 
від інших, а  далекоглядний Відура  вигнаний звідусіль!  Дхрітараштра разом із  синами домагається верховної  
влади над усією землею без суперників. В цьому випадку, коли він ненаситний — цілковитого миру не можна  
досягти. Він вважає, що вся справа в мені й давно вона вже назріла аби її вирішити. Карна вважає, що за яку б 
зброю він не брався у битві, вона переборна Арджуною. І передніше відбувалися великі битви. Як же Карна міг 
не бути їхнім оплотом? І Карна, і Суйодхана знають, знають і Дрона та дід Бгішма, а також інші каурави, які є 
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тут, що немає іншого такого ж незрівнянного власника лука, крім Арджуни. Знають і всі каурави, а також усі  
інші охоронці землі, що зібралися отут разом, до яких злочинних дій вдавався Дурьйодхана під час відсутности 
карателя ворогів — Пхалгуни.

Син Дхрітараштри вважає,  що можна грабувати у пандавів їхню власність — землю та інше багатство,  
придбане Арджуною,  хоча,  відправляючись на битву разом з Увінчаним діадемою, він сам міг бачити,  який 
майстерний він у своєму мистецтві,  коли має  замість  зброї  один лише лук,  довжиною в чотири лікті!  Сини 
Дхрітараштри  тому живуть,  що  вони  ще  не  чули  під  час  битви  дзенькоту  натягнутої  тятиви  лука  Гандіва! 
Суйодхана вважає, що ціль пандавів може бути досягнута, якщо запалає гнівом Бгімасена у стрімкому натиску.  
Навіть Індра,  о батьку мій,  не посмів би відняти у нас верховну владу,  поки живі Бгімасена, Дхананджайя і  
Накула, о візнику, і мій доблесний Сахадева! І якщо старий цар разом зі своїм сином, о суто, дотримується такої  
ж думки,  то  тоді,  о  Санджайє,  сини Дхрітараштри не  загинуть,  спалені  вогнем гніву пандавів!  Ти знаєш,  о 
Санджайє, які злидні випали на нашу долю! З поваги до тебе, я простив би їм усе. Ти знаєш також, що відбулося 
в нас колись із кауравами і яке було тоді наше ставлення до сина Дхрітараштри. Нехай же й тепер стан речей  
продовжує залишатися таким же! Я буду шукати миру, як ти мені говориш. Нехай царство в Індрапрастсі буде 
моїм! Нехай мені віддасть його Суйодхана, найголовніший із бгаратів!

Так вістить розділ двадцять шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7
С а н д ж а й я  м о в и в :
О Пандаво, у світі відома твоя поведінка, неухильна в справедливости. І мені вона представляється такою ж,  

о Партхо! Життя минуще і сповнене великих нещасть. Маючи це на увазі, ти, о Пандаво, не повинен загинути!  
Якщо каурави не віддадуть  тобі,  не вдаючись до війни,  твоєї  частки царства,  о  Аджаташатро,  то  я  вважаю,  
набагато краще для тебе існувати, збираючи милостиню в царстві андхаків та врішніїв, ніж досягти верховної  
влади війною. Адже життя людини короткочасне, сповнене великих страждань і піддане постійним нещастям,  
тож тим більше не відповідає воно встановленому вікові  її.  Тому,  о Пандаво, ти не повинен потурати гріху.  
Людиною завжди володіють бажання, які суть корінь перешкод на шляху до чеснот, о володарю людей! Тому  
людина, що володіє стійкістю, заздалегідь знищує їх і цим знаходить собі бездоганну славу у світі. Адже жага до 
отримання багатств  є  лише путами  в цьому світі,  о  Партхо!  В того,  хто  прагне  до цього,  чеснота  незмінно  
страждає, але хто обирає своєю метою чесноту, той мудрий. Поглинений своїми бажаннями втрачає задоволення 
від благ матеріальних. Зробивши чесноту головною серед двох інших моральних обов’язків, о сину мій, людина 
сяє подібно сонцю, коли воно в силі свого блиску. Із втратою чесноти, людина зловмисна гине, навіть отримавши 
всю цю землю!

Ти  вивчив  Веди,  дотримувався  обітниці  помірности,  робив  жертвопринесення  і  роздавав  дарунки  
брахманам! Однак, благоговіючи перед найвищим становищем, досяжним істотами в потойбічному світі, ти сам  
віддавався душею протягом минулих років задоволенням. Той, хто віддається надмірно задоволенням і радостям 
життя, хто не займається вправами у глибокому зосередженні, — той, коли багатство його втрачене, повністю  
втрачає всі радощі, і ним, одержимим прагненнями до звичних насолод, опановує прикрість. Подібним же чином  
той, хто прив’язаний до життя заради благ матеріальних і, залишивши шлях чесноти, грішить, — той не вірить в 
існування потойбічного світу. Дурний і безрозсудний, він після смерти, покинувши тлінне тіло, уболіває за своєю 
долею. У майбутнім житті,  діяння зроблені ким-небудь,  не пропадають безвісти,  чи то вчинки добрі,  чи злі.  
Справи добрі чи лихі, передують у майбутнім житті їхньому творцю. А той хто вчинив їх, повинен потім іти 
їхнім шляхом. Твоя діяльність в цьому житті прославляється усіма. Її порівнюють із їжею наділеною смаком і  
запахом,  по  праву  дозволеною  для  частування  брахманів  і,  яку  подають  із  благоговінням,  коли  жерцем 
роздається вона при поминальних обрядах у супроводі багатих дарунків. Вся діяльність, о Партхо, відбувається  
тут, поки існує тіло. А після смерти немає вже нічого, що належало б робити. Тобою ж бо зроблені великі справи, 
які будуть тобі корисні і в іншому світі, та які схвалені людьми благочестивими. Той хто переселився в інший 
світ, позбувається смерти, старості, страху та не відчуває він ні голоду, ні спраги, усього, що неприємне душі  
його. І немає там нічого, що належало б зробити, за винятком лише того, що може радувати його почуття.

Таким є результат наших діянь, які робимо або під впливом гніву, або від радости, о володарю людей! Тому,  
спонукуваний  бажаннями,  приємними серцю,  о  Пандаво,  не  роби нічого  надміру,  щоб не  відправитися  тобі  
назавжди в один із двох світів — у пекло чи рай!2 Покінчивши з усіма справами, ти, однак, повинен вихваляти 
правдивість, смиренність, щирість і доброту. Повинен також робити жертвоприносини Ашвамедха і Раджасуя.  
Але ти не повинен знову прилучатися до справи, що сама по собі являє собою гріх. Якщо після такого довгого 
часу ви, о партхи, в такий спосіб повинні будете, знаходячи необхідним, зробити згубний вчинок, то ви повинні 
будете  жити  багато  років  у  лісах,  терплячи  нестатки,  о  Пандаво,  заради  накопичення  доброчесних  заслуг!  
Колись,  ще до твого вигнання,  ти спорядив військо.  Все воно було  тоді  підлегле тобі.  І  панчали — ці  твої  
сподвижники — завжди були слухняні  тобі.  Також Джанардана,  доблесний Ююдхана,  і  цар Вірата з  країни  
Матсья,  на  золотій  колісниці,  разом  з  войовничими  синами.  І  всі  царі,  які  раніше  були  скорені  тобою, 
підтримували б тебе. Маючи могутніх союзників і  досаду чинячи всім,  маючи у своєму розпорядженні рать,  
супроводжуваний Васудевою і Арджуною, ти міг би розтрощувати на ратнім полі видатних своїх ворогів. Ти міг 
би тоді збити пиху із сина Дхрітараштри. Чому, о Пандаво, ти допустив зросту могутності свого ворога? Чому ти  
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послабив своїх прихильників? Навіщо прожив у лісах,  пішовши у вигнання,  багато років? І навіщо тепер ти  
хочеш боротися, коли упущено зручний час?

Якщо людина нерозсудлива або не відає справедливости, о Пандаво, вона, вдаючись до війни, відхиляється 
від шляху гараздів. Або ж якщо вона мудра і, хоча й розуміє справедливість, — вона теж, під впливом гніву,  
відступає від шляху гараздів. Твій розум, о Партхо, не спирається на несправедливості. Під впливом гніву ти не  
зробив згубних  справ.  У такому випадку,  в  чому ж причина,  через яку ти маєш намір зробити цей вчинок,  
противний велінням твого розуму?  Гнів — це гіркі ліки, що не можуть зарадити хворобі, — він же викликає 
хворобу голови, викрадає добру славу і призводить до пагубних вчинків. Його п’ють для випробування ті, хто  
доброчесний, але не п’ють його недоброчесні. Випий же його, о великий царю, і умиротвори себе! Хто ж захотів 
би піддатися гніву, який веде до гріха? Терпіння більше підходить тобі, ніж схильність до задоволень, коли може 
бути вбитий Бгішма, син Шантану, коли можуть бути вбиті Дрона, разом зі своїм сином, Кріпа і Шалья, й син  
Сомадатти, Вікарна та Вівіншаті, Карна і Дурьйодхана! А коли їх усіх уб’ють, яке ж може бути щастя в тому що 
ти знайдеш? Скажи мені про те, о Партхо! Навіть опанувавши всією цією землею аж до меж океану, ти однаково 
не зможеш позбутися від старості й смерті, від задоволень і страждань, від щастя і нещастя! Таким чином, о  
царю, знаючи про це, ти не повинен вступати у війну! Якщо ж ти хочеш діяти в такий спосіб на догоду бажанням  
своїх радників, то передай їм усе і відступися! Ти не повинен тепер іти зі шляху, що веде до житла богів!

Так вістить розділ двадцять сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8
Ю д х і ш т х і р а  н а  т е є :
Безсумнівно, о Санджайє, це правда, що чеснота є найкращою з усіх наших діянь, як ти сказав єси. Але ти, о  

Санджайє, можеш гудити мене, довідавшись спершу, чому я слідую — чесноті чи пороку. Коли порок приймає 
форми чесноти, а чеснота цілком постає у вигляді пороку, і коли чеснота знову приймає свою справжню форму 
— все це вчені повинні розпізнавати своїм власним розумом. Таким чином, чеснота і порок — обидві ці якості,  
постійні у своїх проявах, — можуть видозмінювати властиві їм ознаки в часи нещасть. Однак у того, хто втілює в  
собі першу з двох відмітних ознак, мірилом повинно служити неухильне дотримання обов’язків, запропонованих 
для його варни. Дізнайся ж, о Санджайє, про ті обов’язки, які виникають в часи нещасть. Коли засоби до життя  
повністю вичерпано,  той,  хто  втратив їх,  повинен шукати  собі  інших таких засобів,  за  допомогою яких він 
виконував би свої обов’язки. Той хто має засоби до життя, а також і той, хто перебуває у нещасті, — обидва вони  
повинні бути осуджені, о Санджайє, якщо вони будуть діяти так, начебто становище кожного з них є зворотним.  
Якщо Творець визначив для брахманів, що не бажають самознищення, спокуту,  то це лише підтверджує теє, о 
Санджайє, що варто ганити тих, хто у часи нещасть зайнятий здійсненням справ не передбачених приписами, а  
також і тих, хто робить справи взагалі недозволені. Що ж до тих, хто прагне приборкати свої бажання заради 
досягнення самопізнання, то для них образ дій завжди буде той же самий, який пропонується для кращих. А  
щодо тих хто не є брахманами і, які не прагнуть до самопізнання, то для них варто визнати підхоже усунення від  
усіх обов’язків. Такого образу дій, як таких що допускаються при нещастях, дотримувалися до нас наші батьки й 
діди та інші, які були до них. Адже й ті хто прагне до знання і займається діяльністю, теж додержуються цього  
шляху, бо з настанням смерти не залишається результатів діяльности, їх немає і не може бути, — так я вважаю.

Яке б не було багатство на цій землі, та що б не було серед тридцяти богів або в іншому світі, — чи буде це  
світ Праджапаті, Третє небо чи ж світ Брахми, — я не побажав би того, о Санджайє, несправедливим шляхом!  
Тут присутній Крішна, володар доброчесних заслуг, досвідчений знавець політики, що прислужував брахманам і  
обдарований мудрістю, — він наставляє різних могутніх царів з роду Бходжа. Чи маю я бути засудженим, якщо я  
віддам  своє  царство,  або  ж,  борючись,  я  повинен  буду  відсторонитися  від  закону  своєї  варни?  —  нехай 
велеславний Крішна скаже про це, бо Васудева бажає блага для обох сторін. Адже шайнейї, чайтраки, андхаки,  
варшнейї, бходжи, каукури і срінджайї, покладаючись на мудрість Васудеви, громлять своїх ворогів і радують  
друзів. Адже Врішни і андхаки з Уграсеною на чолі, під владою Крішни, — усі подібні самому Індрі. Відважні,  
могутні силою правди, сповнені великої сили, ядави процвітають. Бабхру, царевич країни Каші, досяг найвищого  
благоденства,  отримавши у  Крішні,  того  володаря  всесвіту,  свого  брата,  — йому Васудева  щедро дарує  всі  
життєві блага, подібно тому як хмара рясно проливає дощ усім істотам наприкінці спекотної пори! Саме такий 
цей Крішна, о друже мій! Але ще більше ми знаємо його як досвідченого знавця в рішенні усяких справ. І Крішна  
дорогий нам, він найгідніший з усіх. Я ніколи не залишаю без уваги слів, сказаних Крішною!

Так вістить розділ двадцять восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9
В а с у д е в а  м о в и в :
Я бажаю, о Санджайє, щоб пандави не були знищені, щоб було для них благоденство і здійснилися їхні  

бажання. Точно так само  я завжди бажаю успіху цареві Дхрітараштрі, у якого безліч синів,  о візнику!  Адже 
бажання  моє,  о  Санджайє,  назавжди  буде  таким,  що  я  нічого  іншого  не  зможу  сказати  їм,  крім  заклику 
«Втихомиртеся!»,  бо й від царя Юдхіштхіри я чую це приємне побажання. Я думаю, що це прийнятно і для 
пандавів. Адже мирні стосунки, вельми рідкісні в цьому випадку, були вже тільки-но запропоновані Пандавом, о 
Санджайє! Але, якщо Дхрітараштра зі своїми синами все такий же жадібний, то чому ж у такому випадку звада з  
ними не може підсилитися? Розбираючись у тонкощах істини і справедливости, о Санджайє, ти сам їх сприймеш  
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від мене і Юдхіштхіри. Так чому ж ти, о Санджайє, говорив слова, які ганьблять Пандава, заповзятливого і який 
суворо дотримується своїх обов’язків,  та віддавна, як це відомо, піклується про добробут своєї родини і про 
благий закон. Стосовно цієї теми, близько до нас дотичної, у брахманів існують різні думки. Одні кажуть, що  
успіх у майбутньому досягається діяльністю, інші стверджують, що діяльність варто залишити і успіх порятунку 
може бути досягнутий знаннями. Брахманам відомо, що хто б то не був, хоча він і знає про поживну їжу, але 
однаково голод його не  буде  вгамовано,  поки він  насправді  не  поїсть.  Тільки ті  галузі  науки,  які  сприяють  
виконанню роботи,  приносять  плоди,  але не інші.  Адже результат  діяльності  сам по собі  є  очевидним тому 
доказом. Спраглий заспокоюється лише після того, як вип’є води! Цей результат визначається винятково дією. 
Тому, о Санджайє, у ньому зосереджена сила діяльности. Якщо хто-небудь подумає, що є щось інше, краще, ніж 
діяльність, то я вважатиму його безсилим, а слова його безглуздими.

Це завдяки діяльності, на тому світі живуть у гараздах боги. Це завдяки діяльності тут віє вітер. Це завдяки  
діяльності безустанне Сонце постійно сходить, творячи день і ніч! І недремний Чандрамас (місяць) проходить 
крізь місяці, половини місяців і сузір’я. І невсипущий бог вогню, запалюючись сам, горить, роблячи роботу на  
благо людей. Невпинна богиня Земля підтримує силою цю величезну вагу. Невсипущі ріки стрімко несуть свої 
води, догоджаючи всім сущим. Невтомний Індра, власник великої сили, проливає дощ, оголошуючи громами 
небеса і  піднебесся.  Бажаючи бути  найпершим серед богів,  Нищитель Бали ретельно вів  помірне життя,  що 
личить  для  брахмана.  Він  відкинув  радості  й  предмети  приємні  серцю,  дбайливо  оберігаючи  правду  і  
справедливість, проявляючи смиренність, терплячість, безпристрасність і прихильність. Цією діяльністю Шакра 
досяг переваги над усіма. Дотримуючись усіх цих умов, Магхаван досяг верховної влади над богами. Бріхаспаті,  
поринувши в глибоке зосередження, з душею приборканою, вів, як слід, помірне життя, що личить для брахмана.  
Залишивши задоволення і приборкавши свої почуття, він цим досяг становища наставника богів. Точно так само 
сузір’я в іншому світі сяють завдяки діяльності. Також рудри й адітьї, всі васу та вішви, цар Яма і прославлений 
Кубера. Також блискучі гандхарви, якши та апсари — всі вони досягли своєї величі завдяки діяльності. В іншому 
світі пустельники сяють, дотримуючи помірного життя і віддаючись вивченню Вед і усякого роду заняттям.

Знаючи,  що  цей  закон  установлено  для  всіх  людей  —  для  брахманів,  кшатріїв  і  вайшьїв,  чому  ти,  о  
Санджайє,  будучи  сам  наймудрішим  з  мудрих,  стараєшся  заради  кауравів?  Знай,  що  Юдхіштхіра  постійно 
зайнятий  вивченням  Вед  і  прагне  до  виконання  жертвопринесень  Ашвамедха  і  Раджасуя.  Вправляється  в 
стрілянині з  лука,  в носінні бойових обладунків і  нарукавників,  крім того,  у їзді  на колісниці й у мистецтві  
володіти різним оружжям. Якби партхи побачили засіб до отримання царства, при якому можна було б уникнути  
знищення кауравів,  то вони прийняли б його. Цим була б збережена їхня честь і  релігійні  заслуги досягнуті  
навіть  якщо  довелося  б  змусити  Бгімасену  дотримуватися  шляхетного  образу  дій  (натяк  на  запальний 
темперамент). З іншого боку, якщо вони, продовжуючи справу своїх предків, зустрілися би зі смертю, з волі  
долі, то для них, коли їм доведеться посильно виконувати свій обов’язок, така смерть була б навіть похвальною.  
Що ти думаєш про все це — чи спрямовані приписи закону на те, щоб царі мали йти до битви, або ж приписи 
закону зводяться до того, що царям не личить робити цього? — про це я хотів би почути твоє слово. Насамперед,  
о Санджайє, ти повинен прийняти до уваги поділ на чотири варни і обов’язки, запропоновані для кожної з них.  
Почувши потім, які обов’язки постають перед пандавами, ти можеш схвалювати їх або ж засуджувати, як тобі це  
сподобається.

Брахман повинен вивчати Веди, робити жертвопринесення, роздавати дарунки і відвідувати найважливіші 
місця священних омивань. Він повинен також навчати інших і робити жертвопринесення для тих, хто гідний їх 
влаштовувати, і він повинен приймати дарунки, передбачені обрядом. Точно так само кшатрій, охороняючи своїх  
підданих відповідно до закону, ретельно роздаючи дарунки й роблячи жертвопринесення, нехай вивчає всі Веди 
і, взявши собі дружину, нехай веде доброчесне життя домогосподаря. Вайшья, займаючись навчанням, повинен 
невсипно нагромаджувати і зберігати багатство через землеробство, скотарство та торгівлю. Роблячи приємне  
брахманам і кшатріям, він повинен бути справедливим і доброчесним, та вести життя домогосподаря. Далі йде  
закон  для  шудри,  запропонований  йому  з  найдавніших  часів.  Йому  ставиться  в  обов’язок  служіння  та 
слухняність брахманам, він не повинен вивчати Веди, і заборонено йому робити жертвопринесення. Він повинен 
бути  старанним  і  завжди  заповзятливим  для  блага  свого.  Цар,  дбайливо  охороняючи  цих  своїх  підданих,  
домагається щоб усі  касти дотримувалися  своїх  законів.  Він не  повинен віддаватися почуттєвим насолодам,  
повинен  однаково  ставитися  до  підданих.  Він  не  повинен  піддаватися  спокусам,  противним  почуттю 
справедливости.  Якщо  є  хтось,  більше  придатний,  ніж  він,  — який  користується  славою і  наділений  усіма  
чеснотами, то такий повинен напучувати царя-нездару. І все ж, якщо останній не зрозуміє цього, то буде тоді 
проявляти жадібність до чужого надбання, — і тому хто наставляв царя, не буде від цього добра. А коли він,  
злобливий, набравшись сили, з волі розгніваної долі, почне проявляти жадібність до чужої землі, тоді виникне  
війна  між  царями,  заради  чого  й  існують  ця  зброя,  лицарія  й  луки.  Індрою  була  придумана  ця  річ  для  
винищування демонів-дасью. Він же винайшов обладунки, зброю й луки. Злодій, що краде багатство, не будучи 
помічений, або ж той, хто грабує насильно, на очах у всіх, — обоє вони заслуговують осуду, о Санджайє! Яка ж 
тут різниця між ним і сином Дхрітараштри? З жадібности, він вважає справедливими подібні дії і те, що він має  
намір зробити, піддаючись впливу свого гніву. Однак спадкоємна частка пандавів твердо встановлена, а інші без  
жодних підстав відняли її в нас. При такому стані речей, для нас набагато привабливіша сама смерть у битві.  
Спадкоємна частка царства вважається кращою, ніж царство, вкрадене в іншого.
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Ці древні приписи закону ти повинен, о Санджайє, роз’яснити кауравам у їхньому царстві. Я маю на увазі  
тих бевзюватих дурнів, які зібралися разом із сином Дхрітараштри і вже підпали у владу смерті. Подивися знову 
на той ниций їхній вчинок — на поводження кауравів у залі зборів! Улюблену дружину пандавів — Драупаді,  
овіяну доброю славою і відзначену гарною вдачею і поведінкою, тії  нащадки роду Куру,  на чолі із Бгішмою  
позбавили милосердя, коли вона, заплакана, була схоплена тим невільником пристрасті Духшасаною. Якби тоді 
всі каурави — молоді й старі, котрі були там, зупинили його, то цим Дхрітараштра зробив би мені приємне, і для 
синів його була б користь. Духшасана проти її волі притяг Крішну на середину зборів, де перебували її свекри.  
Притягнута туди, вона волала до милосердя, але не знайшла жодного захисника, окрім Кшаттрі.  Царі,  ті,  що 
зібралися  там  у  залі,  не  могли  нічого  сказати  проти  цього  винятково  від  їхнього  слабоумства.  Один  лише 
Кшаттрі,  говорячи  про  значення  обов’язку  і  думаючи  про  справедливість,  висловився  проти  цього 
недоумкуватого Дурьйодхани. Ти не сказав тоді, о Санджайє, в залі зборів, чого вимагає закон і моральність, а  
тепер хочеш наставляти Пандава! Крішна ж, з’явившись на збори, зробила ясним все те, що було незрозумілим,  
бо цим вона визволила з лиха пандавів і себе, подібно тому як човен рятує з вод океану.

Потім,  коли Крішна стояла в  залі  зборів,  син візника  сказав їй у присутности її  свекрів:  «Немає в тебе 
притулку,  о  Яджнясено?  Відправляйся  тепер  прислужувати  у  житло  сина  Дхрітараштри.  Твої  чоловіки 
переможені у грі і для тебе не існують більше. Вибирай же, о красуне,  собі іншого чоловіка!». Те слово, що  
виходило  від  Карни,  було  гостро  відточеною  стрілою,  що  вражає  найбільш  чутливі  місця  в  тілі,  стрілою 
страшною, нищівною навіть для кісток, яка глибоко встромилася в серце Бібхатсу-Пхалгуни. Коли пандави перед  
відходом у вигнання, зібралися одягати шкури чорної антилопи, Духшасана вимовив такі уїдливі  слова: «Всі  
вони загинули, подібно безплідному сезамовому насінню. Вони знайшли свою загибель і ввергнуті в пекло на  
довгі часи!». А цар Гандхари Шакуні, вдавшись до обману, сказав так партхам під час гри: «Програний тобою 
Накула. Що ж ще залишилося в тебе? Став тепер на Крішну, дочку Яджнясени!». Ти знаєш, о Санджайє, всі ці  
непристойні слова, які були сказані під час гри в кості. Я хочу сам відправитися туди до кауравів, щоб залагодити  
цю важку справу. Якщо, не утискаючи інтересів пандавів, я зможу домогтися миру з кауравами, то мною буде  
зроблена спасенна справа, яка обіцяє велике щастя, і каурави позбудуться від тенет смерти. Я сподіваюся, що  
коли я буду говорити слова мудрости, сповнені почуття справедливости, перейняті смислом і не спрямовані до 
жорстокости,  то  сини  Дхрітараштри,  в  моїй  присутності,  приймуть  їх  до  уваги.  І  коли  з’явлюся  я  до  них,  
сподіваюся каурави вшанують мене. Інакше, знай, що злісні сини Дхрітараштри, обпікшись вже на своїх ницих  
вчинках, будуть спалені Пхалгуною, могутнім воїном на колісниці, і Бгімою, готовим до битви.

Коли пандави були переможені в грі у кості, син Дхрітараштри казав їм слова, грубі й різкі. Але коли прийде 
час,  Бгімасена з  палицею у руках неодмінно нагадає Дурьйодхані  ті  слова його! Суйодхана  — це величезне 
дерево злісного гніву,  Карна — його стовбур, Шакуні — його віти, Духшасана його рясні квіти й плоди, а його 
корінь — нерозумний цар Дхрітараштра. Юдхіштхіра — це величезне дерево закону і справедливости, Арджуна  
— його стовбур, Бгімасена — його гілля, обидва сина Мадрі — його рясні квіти й плоди, а його корінь — це я,  
благочестя  і  брахмани.  Цар  Дхрітараштра  разом  із  синами  становить  ліс,  тоді  як  сини  Панду,  о  Санджайє,  
представляються тиграми в ньому. Не рубай ліс із його тиграми і не виганяй тигрів з лісу! Тигра, що перебуває 
поза лісом, легко вбити, також і ліс, вільний від тигрів, легко зрубати. Тому виходить так, що тигр захищає ліс, а 
ліс охороняє тигра. Сини Дхрітараштри — це повзучі рослини, а пандави, о Санджайє, — дерева шала. Ліани 
ніколи не можуть рости, не маючи опори у великому дереві. Партхи готові жити слухняні Дхрітараштрі, вони не 
готові боротися — ці приборкувачі ворогів. Що для нього буде підхожим зробити, нехай те й зробить володар 
людей. Шляхетні й благочестиві пандави перебувають у мирі зі своїми двоюрідними братами, хоча вони й вої,  
обдаровані досконалістю. Так і передай, о мудрий, про все це, по правді, цареві Дхрітараштрі!

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

Р о з д і л  3 0
С а н д ж а й я  м о в и в :
Я прощаюся з тобою, о божественний володарю людей! Зараз я відправляюся, о Пандаво! Хай буде тобі  

щастя! Сподіваюся, в словах своїх я не сказав нічого образливого під впливом почуттів,  що схвилювали моє  
серце! Я хочу також попрощатися із Джанарданою, Бгімасеною і Арджуною, з обома синами Мадрі, із Сатьякі й  
Чекітаною та відправитися в дорогу. Мир і гаразди хай будуть із вами! Нехай царі всі дивляться на мене очима  
дружелюбности!

Ю д х і ш т х і р а  н а  т е є :
З нашого дозволу, о Санджайє, відправляйся в дорогу. Благо тобі! Ти ніколи не робив нічого неприємного 

нам. І як вони, так і ми всі знаємо тебе людиною з чистою душею серед усіх, що є у залі зборів. Ти з’явився сюди 
як посол, о Санджайє, і ти дуже милий нам, і говориш ти красно, відрізняєшся доброю вдачею і прозорливий єси.  
Ти ніколи, о Санджайє, не можеш втратити розум і не гніваєшся, навіть коли говорять тобі сущу правду.  Ти 
ніколи не мовиш образливих і брутальних слів, не віддаєш помилкової хвали і не вимовляєш також слів різких і 
дратівливих.  Я  знаю,  о  посланцю,  що  слова  твоєї,  позбавлені  злости,  перейняті  почуттям  справедливости  й 
сповнені змісту.  Саме ти,  о посланцю, найбільш приємний нам. Крім тебе,  є лише один, котрий може сюди  
прийти, — це Відура. Адже колись ми постійно могли бачити тебе! Ти друг наш, настільки ж близький нам, як  
Дхананджайя.  Йдучи  звідси з  усією  швидкістю,  о  Санджайє,  ти  повинен прислужувати  брахманам,  які  того 
заслуговують: тим, хто має чисту духовну силу, відрізняється гарною поведінкою, породжений у високому роду і  

25



наділений  усіма  чеснотами.  Також  і  до  інших  брахманів,  які  вивчають  Веди  або  дотримуються  обітниці 
жебрання, до пустельників, що живуть у лісах, і до всякого виду старців ти повинен звертатися від мого імені та 
запитувати їх про добробут. Також, о візнику, і домашнього жерця царя Дхрітараштри разом з тими, хто є його 
наставниками і жерцями, маєш ти, о друже мій, відвідати, як слід, і довідатися про їх добробут.

Треба тобі також вшанувати по заслугах нашого улюбленого наставника Дрону, непохитного в питаннях 
моральности і згідливого у справах, який вів помірне життя щоб вивчити Веди, і вдосконалив знову науку зброї з 
чотирьох складових частин,3 і який прихильно ставиться до нас. І Ашваттхамана, зайнятого вивченням Вед, який 
дотримується  обітниці  помірности,  стрімкого,  подібно синові  гандхарва,  — який  вдосконалив  науку  зброї  з  
чотирьох  частин,  ти  повинен  запитати  про  добробут.  Також,  з’явившись  у  житло  Кріпи,  сина  Шарадвана, 
могутнього  воїна-колісничного  і  найкращого  зі  знавців  зброї,  ти  повинен,  о  Санджайє,  неодноразово  його 
вітаючи від мого імені, доторкнутися руками до його стіп. Ти повинен там, припавши до стіп кращого з роду  
Куру — Бгішми, в якому зосереджені героїзм, милосердя і подвижництво, мудрість і добра вдача, знання Вед,  
стійкість і висока гідність, повідати йому про мене. Також повинен ти, о Санджайє, привітати старого і мудрого  
царя Дхрітараштру, голову кауравів, що замість зору обдарований розумом і відрізняється великими знаннями та 
шанує старців. Повідж йому про мене, що я живий і здоровий. Ти повинен також, о Санджайє, запитати про 
гаразди старшого сина Дхрітараштри — Суйодхану, того нечестивого дурня, о друже мій, брехливого й злісного,  
котрий править усією цією землею. І навіть молодшого брата його, о Санджайє, ницого Духшасану, в якого така 
ж завжди вдача, як у того, і який вважається могутнім стрільцем з лука й найхоробрішим серед кауравів, —  
повинен ти, о мій друже, запитати про добробут. І сина Дхрітараштри від жінки-вайшьї, видатного знавця, що не 
помиляється у питаннях користи, відрізняється великою мудрістю і обдарований усіма чеснотами, та якому ця  
котора ніколи не подобалася, ти також повинен, о друже мій, запитати про гаразди.

Треба тобі, о друже мій, запитати про добробут Читрасену, незрівнянного у спритних прийомах гри в кості й  
здатного приховувати свою хитрість од інших, який вміє добре грати,  а також вправний у киданні гральних 
костей і непереможний у змаганні при азартній грі. А мудрий володар бахліків, у якого ніколи не було іншого  
бажання крім миру серед нащадків Бгарати, нехай, як і колись, привітає мене прихильно. Я думаю, треба тобі 
вшанувати й Сомадатту, що наділений безліччю високих чеснот, мудрий і милосердний, який з прихильности до  
кауравів завжди втримує свій гнів до них. Син Сомадатти заслуговує найбільшої поваги серед кауравів, він нам  
доводиться братом, і  мені він друг.  Могутній стрілець із лука,  він — найперший серед воїв-колісничних. Ти  
повинен запитати його разом з його радниками про добробут. Є й інші серед видатних кауравів — молоді, які  
рідні нам, наче сини, онуки й брати. Кожного з них ти повинен відвідати від мого імені, і тебе спитають будуть  
вони про здоров’я. Деякі ж царі скликані сином Дхрітараштри для боротьби з пандавами. Це — васати, шальваки 
і кекайї, а також амбаштхи, і найголовніші з тригартів, і ті герої, що прийшли зі Сходу й Півночі, з Півдня й  
Заходу, і всі ті, хто незлобливий і наділений гарною вдачею та поведінкою, — всіх їх ти повинен, о батьку мій,  
запитати про добробут.

Усім, хто їздить на слоні або роз’їжджає на колісниці чи коні,  також і пішим воям, — усім величезним 
збіговиськам людей шляхетних ти повинен повідомити, що я при повному здоров’ї, і потім повинен запитати всіх 
про  їхній  добробут.  Також  повинен  ти  запитати  і  тих  наближених  царя,  які  відають  його  доходами,  всіх  
брамників і тих, хто веде війська, а також і посадових осіб, які ведуть облік надбанням і витратам, і тих, хто 
піклується про інші важливі справи. Ти повинен, о друже мій, запитати і про гаразди царя Гандхари Шакуні, що 
походить з гірської місцини, того гравця в кості, що незрівнянний в усіх спритних вивертах гри, який підбурює  
гординю в синові Дхрітараштри, о візнику, і чий розум спрямований до неправди. І Карну, сина Вікартани, того 
героя, що на одній-єдиній колісниці має намір перемогти пандавів, неприступних у битві, який незрівнянним є в  
умінні спантеличувати тих, хто сам помиляється, — і його теж, о друже мій, ти повинен запитати про добробут.  
Також повинен ти, о мій друже, запитати про гаразди Відуру, що володіє розумом бездонним і далекоглядним.  
Адже він один відданий нам, він наш наставник і охоронець, він наш батько й мати, він також друг і радник наш. 
Ти повинен, о Санджайє, привітати всіх старших жінок, які наділені чеснотами, і тих, які вважаються для нас 
матерями, зустрівшись із ними всіма, тими, що зібралися разом: «О матері здорових синів, чи добре поводяться із 
вами ваші сини і чи відзначена добротою їхня поведінка?». Запитавши їх спочатку так, о Санджайє, ти скажи їм  
потім, що Аджаташатра гараздує разом із синами.

І жінок тих, котрих ти, о Санджайє, знаєш там, таких же як наші дружини, мусиш ти, о друже мій, усіх  
запитати про добробут: «Чи добре вас оберігають? Чи користуєтеся ви доброю і бездоганною славою? Чи живете 
ви у своїх будинках безтурботно? Сподіваюся, о гідні, що ви ставитеся до своїх свекрів привітно і добродушно!  
Ви повинні засвоїти для себе такий образ поведінки, щоб чоловіки були прихильні до вас». І тим, яких ти, о  
Санджайє, знаєш там, як наших невісток, які походять зі шляхетних родин і наділені чеснотами, і  які мають  
потомство, скажи ти, зустрівшись з усіма, що Юдхіштхіра прихильно вітає їх. Ти повинен, о Санджайє, обійняти 
дочок у будинках твоїх родичів і від мого імені запитати їх про здоров’я. І ти повинен сказати їм: «Хай будуть  
чоловіки ваші щасливі й прихильні до вас! І ви також будьте прихильні до своїх мужів! Нехай завжди будуть у  
вас прикраси й одяг, нехай відчуваються від вас пахощі і хай не вселяєте ви відрази неохайністю, хай будете ви 
щасливі, користуючись задоволеннями!». І вуличних жінок (гетери), в яких швидкий погляд і приємний голос, 
ти, о друже мій, повинен запитати про гаразди. І тим синам служниць, які перебувають слугами у кауравів, а  
також численним горбаням і калікам, що залежать від них, повинен повідомити, що я в повному здоров’ї, і потім  
запитати їх про їхній власний добробут. Ти повинен їм сказати: «Як і раніше, чи поводиться з вами доброчесно 
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син Дхрітараштри? І чи надає він вам блага життєві?». Калік, нещасних і карликів, яких з милосердя підтримує 
Дхрітараштра, а також сліпих і всіх старців, як і безліч тих, хто існує за рахунок одних тільки рук, ти повинен  
повідомити про те, що я при здоров’ї,  і потім запитати їх про їх власний добробут.  І ти повинен з моїх слів  
сказати їм так: «Не бійтеся і не засмучуйтеся від вашого злощасного життя, повного страждань! Безсумнівно, 
вами був зроблений гріх у колишньому вашому житті. Знищивши ворогів і обрадувавши друзів, я підтримаю вас  
одягом та харчами!».

«Відомо, що були зроблені мною благодіяння для брахманів. Але на жаль, посадові особи не піклуються  про 
те, щоб вони продовжувалися надалі! Але я сподіваюся, що брахмани ті, гідні свого покликання. Ну, а про те, що 
тут досягнуто тобою, тобі слід повідомити мене через посла свого», — так ти і передай тому цареві. Також і тих,  
хто не має охоронців, і слабких, хто повсякчас витрачає безуспішно зусилля аби добути собі засоби до життя, та  
нерозумних,  як і  всіх тих хто знедолений, ти повинен,  о друже  мій,  від нашого імені  запитати про гаразди.  
Побачивши  також  інших,  о  сину  візника,  які  прийшли  з  різних  країн  і  знайшли  заступництво  у  синів  
Дхрітараштри, а також всіх тих, хто заслуговує поваги, повинен ти запитати про здоров’я і добробут. Запитавши  
в такий спосіб усіх приходьків та прибулих за запрошенням, а також послів, що з’явилися до царя з усіх сторін,  
— запитавши їх усіх про гаразди, о візнику, ти потім повинен повідомити їм, що я при здоров’ї. А щодо воїв, які  
служать синові Дхрітараштри, то немає ж бо інших, рівних їм на землі. Однак справедливість вічна і плоди її не  
гинуть. Саме у справедливості моя велика сила для знищення ворогів. І ти повинен, о Санджайє, знову сказати  
синові Дхрітараштри Суйодхані наступні слова: «Те бажання твоє, котре ятрить твоє серце, — бажання правити 
кауравами без суперників, є безглуздим. І немає цьому ніякого виправдання. І самі ми не будемо діяти таким  
шляхом, який був би приємний тобі. Або ти віддаси мені назад мій Шакрапур (Індрапрастха), або ти, о герою, 
найперший серед нащадків Бгарати, поборешся в битві зі мною!».

Так вістить розділ тридцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1
Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Будь то справедливий чи несправедливий, юний чи старий, слабкий чи сильний, о Санджайє, — Творець усіх  

підкоряє своїй волі. Чи дає Всевишній володар вченість дитині чи наділяє хлоп’яцтвом вченого, — все це він 
робить, виявляючи насамперед їхню внутрішню силу. Якщо Дхрітараштра попросить розповісти про нашу силу,  
ти повинен сказати йому про усе, як воно є, охоче і дружньо порадившись тут з кожним і з’ясувавши істину. О 
сину  Гавальгани,  відправившись  до  кауравів,  ти  повинен  привітати  могутнього  Дхрітараштру  й  потім,  
доторкнувшись до його стіп, запитати про здоров’я. І коли він буде сидіти, оточений кауравами, ти повинен  
сказати йому: «Завдяки твоїй доблесті, о царю, пандави живуть щасливо! З твоєї милости, сини твої в юні роки  
отримали були царство, о приборкувачу ворогів! Звівши їх спочатку на царство, ти не повинен проявляти до них 
зневаги, бо вони загинуть!». Неприпустимо, о Санджайє, щоб все це царство належало комусь одному. Ти ще 
повинен сказати йому від нас:  «О  батьку мій,  давайте  будемо  жити разом,  хай не  потрапиш ти у  владу до 
ворогів!». Також і Бгішму, сина Шантану, діда нащадків Бгарати, повинен ти привітати уклоном голови від мого 
імені. І привітавши нашого діда, його варто потім просити: «Завдяки тобі, рід Шантану,  майже було згаслий,  
відроджений був  знову.  Тому ти, о милий наш діду,  вчини за своїм розумінням так, щоб онуки твої жили в  
любові й згоді один з одним!». Точно так само ти повинен сказати і Відурі, радникові кауравів: «Порадь усім, о  
милий мій, не вступати у війну, бо Юдхіштхіра бажає добра!».

Потім ти повинен сказати нетерплячому царевичеві Суйодхані, коли він сяде серед кауравів, перестерігаючи 
його знову й знову: «Ти бачив мене байдужим до Крішни, коли вона однісінька була тоді в залі зборів. Ті образи 
ми  перенесли  зі  стійкістю  з  однієї  лише  думки,  аби  нам  не  вбити  кауравів.  Так  само  пандави  перенесли 
незворушно й інші злигодні, що осягли їх до цього і потому. І які могутні вони — про все те відають каурави. Ти, 
о милий мій, відіслав нас у вигнання, одягнених в шкури антилоп. Але й ті негоди ми перенесли також спокійно,  
при одній лише думці, аби нам не вбити кауравів. Та й теє, що Духшасана, з твого дозволу, вступив у зал зборів і  
схопив Крішну за волосся, — теж було залишено нами без уваги. Але ми повинні одержати свою належну частку  
царства,  о приборкувачу ворогів! Відверни свої  жадібні думи від майна,  яке належить іншим, о туре  з роду  
Бгарати! І нехай таким чином, о царю, буде мир і дружба між нами! Віддай нам хоча б одну частку твого царства, 
бо ми хочемо миру. Нехай місцем проживання нашим будуть  Кушастхала, Врікастхала, Асанді й Варанавата 4 і 
ще яке-небудь селище замість п’ятого. Дай п’ятьом братам лише п’ять сіл, о Суйодхано!». Хай буде мир у нас із  
нашими родичами,  о  премудрий  Санджайє!  І  скажи йому також:  «Нехай  брат  піде  за  братом,  нехай батько 
з’єднається  із  сином і  нехай з  радісними посмішками панчали об’єднаються з  кауравами!  Бачити кауравів  і  
панчалів здоровими й неушкодженими — це те, чого я бажаю!». Нехай всі ми, о друже мій, з радісними серцями 
прийдемо до миру, о туре з роду Бгарати! Я однаково готовий як до миру, так і до війни, о Санджайє! Я також  
готовий до придбання багатства або чеснот, і я здатен, як до суворости так і до м’якосердя!

Так вістить розділ тридцять перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
З  дозволу Пандава  Санджайя  відправився  тоді  в  Хастінапур,  виконавши всі  розпорядження  шляхетного 

Дхрітараштри. Досягши Хастінапура й швидко вступивши в нього, він зупинився перед внутрішніми світлицями 
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палацу і сказав так брамникові: «Повідом про мене Дхрітараштрі, о брамнику, скажи, що я тільки-но прибув від  
пандавів. Якщо він не спить, ти повинен сказати йому, бо я, о брамнику, хотів би увійти до охоронця землі після 
того як він буде сповіщений про мій приїзд».

Б р а м н и к  с к а з а в :
Уклін тобі,  о володарю землі! Санджайя стоїть біля твоїх дверей,  бажаючи бачити тебе. Він з’явився як 

вісник від пандавів. Накажи, о царю, що він мусить робити.
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Скажи йому,  що я щасливий і готовий бачити його.  Нехай увійде.  Привітай Санджайю! Адже я завжди 

готовий прийняти його, то, чому ж він повинен стояти біля моїх дверей, о брамнику!
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Тоді, з дозволу царя, син візника увійшов у великі палати і, склавши привітально долоні, наблизився до царя 

на царському троні, сина Вічитравірьї, під охороною людей мудрих, хоробрих і шляхетних.
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Я Санджайя, о володарю землі, уклін тобі! Відправившись звідси, о володарю людей, я прибув до пандавів.  

Висловивши  тобі  свою  повагу,  мудрий  син  Панду  Юдхіштхіра  запитав  потім  про  твій  добробут.  Вельми 
задоволений, він запитує і про твоїх синів і питає тебе: «Чи щасливий ти зі своїми синами і онуками, з твоїми  
друзями і радниками, о царю, а також і з тими, хто залежить від тебе?».

Д х р і т а р а ш т р а  в и р і к :
О сину мій, я бажаю щастя Аджаташатрі, синові Прітхи, і запитую тебе, о Санджайє, чи  гараздує той цар 

кауравів разом із синами, братами й радниками?
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Син Панду разом з радниками перебуває у гараздах. І в нього тепер ще більш високі духовні якості, ніж ті,  

які були колись в тебе самого. Він домагається справедливости й багатства без здійснення чогось порочного. Він 
обдарований  розумом  і  великою вченістю,  прозорливий  і  відрізняється  доброю вдачею.  На  думку  Пандава,  
незлобивість — вище, ніж чеснота, а чеснота — вище, ніж нагромадження багатств. Партха завжди залишається  
вірним щастю й радостям, але аж ніяк не схильний до дій, несумісних з несправедливістю. Знай же про це, о  
нащадку Бгарати! Подібно дерев’яній ляльці, яку смикають нитками туди й сюди, людина никає в цьому світі,  
скерована волею іншого. Побачивши страждання Пандава я дійшов думки, що сила долі вище людських зусиль. 
Також побачивши твої негідні справи, страшні і невимовні, що ведуть до недолі, здається мені, що лише доти 
така людина, як ти, матиме хвалу, поки не дочекається вона невідворотної своєї години. Аджаташатру ж відринув 
гріховні  вчинки,  і  подібно тому як змія  залишає свою стару шкіру,  уже  непридатну для носіння,  доблесний 
Юдхіштхіра блищить природною своєю поведінкою,  залишивши тягар своїх гріхів на тобі.5 Справді, о царю, 
зверни увагу на свої вчинки, які противні закону й користі та поведінці шляхетних. Ти здобув погану славу в 
цьому світі, о царю! І якщо ти не звернеш уваги на дії свої, то нещастя осягне тебе і в іншому світі.

Слухняний волі свого сина, ти сподіваєшся тепер володіти сумнівним надбанням без участі пандавів. Чутки  
про  несправедливі  твої  дії  хутко  поширюються  по  всій  землі.  Отже,  такого  роду  вчинок  негідний  тебе,  о  
найперший з  роду Бгарати!  Хто позбавлений мудрости та походить з  низького роду,  хто жорстокий і  довго  
пам’ятає ворожнечу, хто нетвердий у науці кшатріїв і позбавлений мужности, та хто був би ницої поведінки, —  
коротше той, хто наділений такими ознаками, — не в силах буде перебороти нещастя. Навіть той, хто народився 
у  високому  роду,  відрізняється  справедливістю,  прославлений  або  наділений  великою  вченістю,  хто  живе 
щасливо, приборканий душею і здатний проникати в сутність закону і користі, завжди пов’язаних разом, — і то,  
ніякими засобами не може уникнути долі. Адже, як людина, подібна тобі, яка користується підтримкою видатних  
радників, обдарована мудрістю, яка вміє розрізняти, що законно і корисно в часи нещасть, та не цурається всяких 
релігійних обрядів і наділена такими чеснотами, може, якщо вона не спантеличена, робити жорстокі вчинки? Ці 
ж твої радники, зібравшись разом, прислужують тут, завжди занурені в твої справи. І в них визначилося таке ж 
тверде рішення в тому, що пандавам не слід віддавати їхньої частки царства. На погибель кауравам розверзлося  
пекло.  Якщо Аджаташатру під  впливом нанесеної  йому образи захоче,  в  свою чергу,  заподіяти тобі  зло,  то  
каурави загинуть негайно. І коли він перекладе всі гріхи свої на тебе, ганьба від цього покриє тебе в усьому світі.  
Хіба те було поза волею богів, що Партха побачив потойбічний світ, коли він знайшов для себе небесну зброю. 
Він пізнав і перевершив у цій зброї навіть богів і був зустрінутий там з великою пошаною. Це не залишає сумніву 
в тому, що зусилля людські — ніщо. Бачачи, що такі гідності людини, як високе народження, хоробрість та інше, 
залежать від відповідних його діянь, бачачи також успіх і занепад, стійкість і мінливість в усьому, цар Балі, не  
знаходячи  краю  в  ланцюзі  діянь  колишнього  і  наступного  життя,  прийшов  до  думки,  що  немає  тут  іншої  
причини, окрім волі верховного володаря.

Очі, вуха, ніс, шкіра і язик — всі вони суть провідники знань у людини. І коли будуть приборкані бажання, 
ці органи почуттів будуть задоволені самі по собі. Тому людина повинна без тривог і жалю приборкувати їх. Але  
не так думають інші. Вони гадають, що якщо діяльність людини добре застосована, то вона повинна приводити 
до очікуваних результатів. Так, син, породжений на світло дією батька й матері, росте, якщо його, як належить,  
підтримують їжею і питвом. І його, о царю, може осягти любов і ненависть, радість і сум, хвала і осудження. А  
інший засуджує його за помилку або вихваляє його ж за гарну поведінку. Я засуджую тебе, бо через котору між 
нащадками Бгарати, безсумнівно наступить загибель багатьох людей. Адже, якщо це не буде відвернене мирними 
засобами,  тоді  через твою помилку у справах,  Арджуна  спалить кауравів,  подібно тому як палаючий вогонь 
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спалює суху траву. Ти, о царю, один-єдиний в усьому світі, серед тих, хто має синів і підпадає під їхній вплив, о  
володарю людей! Ти схвалював одержимих пристрастю під час гри в кості, але ти не зробив нічого іншого через  
твій  байдужий  спокій.  Подивися  ж  тепер  на  плоди  твоєї  слабкости!  Приймаючи  думку  радників,  які  не 
викликають довіри, і відкидаючи поради тих, хто заслуговує на неї, ти, о царю, не в змозі, через слабкість свою,  
захищати цю безмежну й квітучу країну, о Кауравьє! Стомлений сильно од швидкого руху колісниці, я, з твого 
дозволу відправляюся тепер спати, о леве серед царів! А завтра, рано вранці каурави, зібравшись разом у залі  
зборів, почують від мене слова Аджаташатри.

Так вістить розділ тридцять другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ПОСОЛЬСТВО САНДЖАЙЇ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ПОСОЛЬСТВО САНДЖАЙЇ
1 Срінджайї (sŗñjayāh)— назва племені або роду, що зустрічався серед панчалів. Ці племена часто ототожнювалися із  

самими панчалами, а також згадувалися поряд з ними. (вгору)
2 Сенс тут в тому, що потрапити до пекла або до раю однаково погано, бо і рай сприяє почуттєвим насолодам. Тому  

краще Мокша (mokşa), тобто остаточне спасіння душі, або ж Нірвана (nirvāna), тобто стан абсолютного спокою. (вгору)
3 Наука зброї з чотирьох складових частин (astram catuşpāt) — згідно Девабодсі, ці чотири складові частини наступні:  

1) заклинання зброї (mantra), 2) мистецтво вправ (uрасārа), 3) метання зброї і 4) магічні засоби її повернення. (вгору)
4 Кушастхала,  Врікастхала,  Асанді  й  Варанавата.  Кушастхала  (kuçasthala)  —  древнє  селище,  яке  певно,  

ототожнюється з нинішнім містом Каннаудж у штаті Мадхья Прадеш; Врікастхала (vŗkasthala) — древнє селище, яке  
розташоване  було  недалеко  на  південь  від  Хастінапура;  Асанді  (āsandі)  — древнє  селище,  місцезнаходження  якого  не  
з’ясовано, бо навряд чи можна ототожнювати його з нинішнім селом Асанді на півдні Індії, в районі Кадур біля Майсура,  
адже занадто далеко знаходиться від областей древньої Мадгьядеші. Варанавата (vāraņāvata) — древня назва нинішнього  
міста Варнава, розташованого в 35 км на північний-захід від Мирута в штаті Мадхья Прадеш. Назви цих древніх селищ  
повторюються в цій пам’ятці в розд. 70. Цікаво відзначити, що в цьому місці висловлена крайня позиція Юдхіштхіри (на  
противагу Дурьйодхані), який для збереження миру будь-якою ціною готовий погодитися на одержання замість половини  
царства всього лише п’яти сіл (по числу братів-пандавів). (вгору)

5 Тут Санджайя посилається на свідчення Вед, які говорять, що той, хто злочинними діями своїми робить доброчесну  
людину своїм ворогом, бере на себе гріхи свого ворога. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО БЕЗСОННЯ ДХРІТАРАШТРИ ВІД ТУРБОТ

Р о з д і л  3 3
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Володар  землі  Дхрітараштра,  наділений  великою  мудрістю,  сказав,  звернувшись  до  брамника:  «Я  хочу 

побачити Відуру. Приведи його сюди без зволікань». Посланий Дхрітараштрою, вісник відправився до Кшаттрі й  
мовив йому:  «О премудрий,  наш володар,  великий цар,  бажає бачити тебе!».  Почувши це,  Відура  рушив до 
палацу царя і, прибувши туди, сказав брамникові: «Доповідай про мене Дхрітараштрі!».

Б р а м н и к  с к а з а в :
О царю царів, Відура з’явився за твоїм наказом. Він бажає бачити стопи твої. Накажи мені, що він повинен 

робити.
Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Впусти Відуру, премудрого і далекоглядного, бо для мене бачити Відуру завжди велика втіха!
Б р а м н и к  м о в и в :
Входь, о Кшаттро, у внутрішні покої великого і мудрого царя, бо говорить мені цар, що для нього бачити 

тебе велика втіха!
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
І  увійшовши  тоді  в  світлиці  Дхрітараштри,  Відура  зі  складеними  привітально  долонями  мовив  слово 

володареві  людей,  зануреному  в  роздум:  «О  премудрий,  я,  Відура,  з’явився  сюди  за  твоїм  наказом.  Якщо 
необхідно що-небудь зробити, то я тут,— наказуй мені!».

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
О Відуро, Санджайя повернувся. Він пішов звідси, кинувши мені докір. Завтра серед зборів він передасть  

слова Аджаташатри. Сьогодні мені не вдалося дізнатися, що містить послання цього героя з роду Куру. Тому тіло 
моє горить, і це викликало у мене безсоння. Скажи нам про те, в чому ти бачиш благо для людини безсонної і  
спаленої нетерпінням, бо ти, о брате мій, обізнаний у питаннях закону і мирської користи. З тих пір як Санджайя  
повернувся від пандавів, у серці моєму немає належного спокою. Всі мої почуття прийшли у повний розлад, бо  
сьогодні я стурбований тим, що він скаже.

В і д у р а  с п и т а в :
Безсоння долає того, хто слабкий і пригноблений сильним, того, хто зазнав невдачі в досягненні своєї мети,  

хто втратив все надбання, того, хто хтивий, або ж злодія. Чи не долають тебе ці тяжкі лиха, о володарю людей? 
Чи не засмучуєшся ти, домагаючись майна інших?

Д х р і т а р а ш т р а  в і д п о в і в :
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Я хочу почути від тебе слова,  правдиві й доброчинні,  бо в цьому роду царствених мудреців,  ти єдиний  
вважаєшся мудрими.

В і д у р а  с к а з а в :
Віддаватися справам, гідним вихваляння, і не прилучатися до справ, котрі заслуговують осуду,  вірувати і  

шанувати — це відмітні риси вченого. Той, кого ні гнів, ні радість, ні гордість, ні соромливість, ні заціпеніння, ні 
марнославство не відхиляють від високої мети, вважається мудрим. Той, про чиї наміри або майбутню нараду не 
знають і про чиї дії  довідаються, коли вони вже зроблені, вважається мудрим. Той, чиїй наміченій справі не 
перешкоджають ні холод, ні спека, ні страх чи втіхи, ні успіх чи нещастя, називається мудрим. Той, чиє судження  
про справи мирські слідують закону й користі, та хто віддає перевагу користі перед задоволеннями, називається  
мудрим. Хто в міру своїх сил прагне щось робити і робить також у міру сил своїх, і хто нічим не зневажає, ті суть 
мудрі, о туре з роду Бгарати! Хто сприймає швидко і слухає терпляче, хто домагається своєї мети на підставі  
судження про неї, а не в силу бажання, і не втручається в справи інших коли його не питають, у того в наявности 
найголовніші  ознаки  мудрого.  Хто  не  прагне  досягти  недосяжного,  хто  не  хоче  засмучуватися  про  те,  що 
втрачено,  хто не журиться в часи нещасть,  — ті  люди, наділені  мудрим розумом.  Хто приступає  до справи,  
прийнявши  рішення,  і  не  зупиняється  на  середині  її,  хто  ніколи  не  витрачає  час  безплідно  і  хто  завжди 
приборканий душею, той вважається мудрим.

Мудрі знаходять радість у діяннях людей шляхетних, вони роблять справи, які ведуть до добробуту, і ніколи 
не ганьблять те, що представляється добрим, о туре з роду Бгарати! Хто не радується знакам уваги до себе і не  
засмучується зневагою, хто залишається незворушним, як озеро в течії Ґанги, той називається мудрим. Людина,  
що знає істинну природу всіх істот, яка уловлює зв’язок у всіх справах і відає про засоби, до яких вдаються люди 
для досягнення своїх цілей, називається мудрою. Хто говорить сміливо, може розмовляти про різні предмети,  
володіє наукою доказів, хто обдарований блискучим розумом і вміє швидко витлумачувати написане в книгах, 
той і вважається мудрим. В кого вивчення наук керується розумом, а розум направляється священним писанням,  
в кого межі дозволеного стосовно шляхетного не порушені, той і може називатися мудрим. Але, необізнаний у  
священному писанні, та все ж відрізняється зарозумілістю, хто бідний, але однаково ж зарозумілий, і хто прагне 
досягти своїх цілей недозволеними засобами, той мудрими називається дурнем. Хто, залишаючи осторонь свої  
інтереси піклується про інтереси інших і хто зі своїми друзями чинить віроломно, той називається дурнем. Хто 
бажає того, чого не слід бажати, хто ставиться вороже до тих хто любить його і хто ненавидить сильних, того 
називають дурнем. Хто до недруга ставиться як до друга, а друга свого ненавидить і шкодить йому, хто чинить 
ниці справи, того називають дурнем.

Хто розголошує те, що має намір зробити, сумнівається в усьому і затягує те, що вимагає короткого часу,  
той дурний, о туре з роду Бгарати! Хто входить кудись не кликаний, хто говорить багато не питаний, і довіряє  
людям підозрілим, той — людина низька і недоумкувата. Хто звалює провину на іншого, будучи сам винним, хто 
гнівається, будучи сам неспроможним, той щонайдурніший з людей. Хто, не знаючи своїх сил, бажає досягти  
важкодосяжного,  залишаючи у  зневазі  закон і  користь,  без  застосування  необхідних зусиль,  той називається 
дурнем.  Хто карає того,  хто не заслуговує  покарання,  о  царю, хто відчуває  повагу до людини порожньої  та 
прислужує скупому, того називають дурнем. Але, хто, домігшись величезного багатства й величі, або отримавши 
великі знання, не тримається зарозуміло, той називається мудрим. Хто, й справді, більш безпутний, ніж той, який 
проїдає сам своє надбання і носить прекрасні одяги, не роздаючи багатства своїм підлеглим? В той час як один 
грішить, безліч інших пожинають від цього плоди. В результаті ж, лише до того, хто вершить справи, пристає  
гріх, а ті, хто насолоджується плодами його діянь, залишаються безгрішними.

Стріла, випущена лучником, може вбити одного або не вбити зовсім, але розум, застосований розумною  
людиною  зі  злим  наміром,  може  знищити  ціле  царство  разом  із  царем.  Одним  розумом  розрізняючи  дві  
протилежні речі (вірне і невірне), приводь до підпорядкування три категорії людей 1 чотирма засобами політики і, 
перемагаючи  п’ять  почуттів,  знаючи  шість  методів  зовнішньої  політики  і  відкидаючи  сім  пороків,2 будь 
щасливий! Розчин отрути вбиває тільки одного, і зброя вбиває тільки одного, але розлад у нараді губить царя  
разом з його царством і підданими. Людина одна не повинна насолоджуватися солодкими стравами і не повинна 
одна міркувати про справи корисні, одна не повинна відправлятися в дорогу і не повинна одна не спати серед  
сплячих. І те одне-єдине, без другого, чого ти, о царю, не можеш осягти, є сама правда і сходи до неба, немов  
човен у морі. Є тільки один недолік у тих, хто прощає, і немає іншого. Він полягає в тому що люди вважають  
того  хто  має  почуття  прощення,  слабким.  Справедливість  є  єдине  найвище  благо,  прощення  —  єдиний 
найчудовіший  світ,  знання  є  єдиний  довершений  зір,  а  неспричинення  зла  насильством  —  це  єдине,  що 
приводить до щастя.

Подібно тому як змія пожирає тварин, що живуть у норах, так і земля поглинає цих двох: і царя, не здатного  
протистояти ворогам, і  брахмана,  що не здійснював паломництва.  Людина може прославитися в цьому світі,  
роблячи дві речі: не вимовляючи брутальних слів і не домагаючись нічого від нечестивця. Наступні дві категорії  
осіб, о тигре серед людей, діють з волі інших: жінки, які домагаються чоловіків просто тому, що їх домагаються 
інші жінки, і люди, які шанують інших просто тому, що останніх шанують теж інші. Наступні дві особи подібні  
гострим шпичкам, що заподіюють біль тілу: людина бідна, яка жадає багатства, і неспроможна, котра гнівається. 
А  ці  дві  людини,  о  царю,  живуть  так,  ніби  перебувають  у  сферах  набагато  вище  небес:  владар,  наділений 
почуттям прощення, і бідняк, що відрізняється щедрістю. З випадків, коли річ отримана справедливим шляхом,  
два варто розглядати як зловживання: дарування дарунків особі негідній та відмова підносити дарунки особі  
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гідній. Відомі три категорії людей за їхньою придатністю, о туре з роду Бгарати: гірші, середні й кращі — так 
вважають знавці Вед.  Існують  також три різновиди осіб,  о царю:  найчудовіші,  посередні та погані.  Їх  варто 
використовувати  відповідно  у  троякого  виду  справах.  Наступні  троє  не  можуть  володіти  своїм  власним 
багатством, о царю: дружина, раб і син. І що б вони не отримували, то має бути багатством того, кому вони самі  
належать.

Кажуть,  що цар, хоча й мудрий, повинен уникати чотирьох категорій осіб. Нехай мудрий знає їх: він не  
повинен  радитися  з  людьми  недостатньо  розумними;  з  тими,  хто  відтягує  справу;  з  ледачими  та  з  
підлабузниками. Тоді як тебе, о брате мій, постійно супроводжує добробут, нехай у будинку твоєму, де ти ведеш 
спосіб  життя  домогосподаря,  живуть  чотири  таких  особи:  старий  родич,  людина  з  високого  роду,  той  хто 
опинився в нещасті, бідний друг і сестра, яка не має потомства. На питання Володаря тридцяти богів, о великий 
царю, Бріхаспаті повідомив про чотири речі, обтяжені невідворотними наслідками.  Дізнайся ж про них від мене. 
Це  —  воля  божеств,  тверда  думка  мудрих  людей,  вихованість  вчених  і  згубність  людей  злісних.  П’ятеро 
наступних,  подібно  священним  вогням,  повинні  людиною  шануватися  з  усією  ретельністю,  о  туре  з  роду 
Бгарати! — це батько, мати, вогонь власний, душа і навчитель. Шануючи цих п’ятьох, людина знаходить велику  
славу: богів, предків і людей, жебраків і гостей — п’ятих з них. А інші п’ять мандрують за тобою всюди, куди б  
ти не пішов: друзі  й вороги, небайдужі,  ті,  хто дає засоби до життя, і залежні від них. Якщо з п’яти органів  
почуттів один «протікає»,  то із цього отвору сплине весь його розум, подібно тому як спливає вода з дірки в  
міхові.

Шести пороків варто уникати людині, яка бажає досягти добробуту: сонливість, млявість, страх, гнів, лінощі 
і  затримку в справах. Наступних шість повинен чоловік залишати, як у морі розбитий човен: наставника,  не  
здатного пояснювати священне писання, жерця, що не вивчав Веди, царя, не здатного захищати своїх підданих,  
дружину, яка рече неприємності, пастуха, що бажає залишатися в селі, і цирульника, який воліє жити в лісі. Але,  
з  іншого  боку,  шести  чеснот  ніколи  не  слід  залишати  людині,  це:  правдивість,  щедрість,  старанність, 
незаздрісність,  прощення  й стійкість.  Хто  досягає  панування  над  шістьма поганими нахилами,3 які  постійно 
перебувають у душі людини, той із приборканими почуттями ніколи не прилучається до гріха і ніколи не зазнає 
негод. Наступні шість живуть за рахунок шести інших, і сьомого не дано: злодії існують за рахунок неуважних,  
лікарі — за рахунок хворих, красуні — за рахунок хтивих, жерці — за рахунок жертводавців, царі — за рахунок 
тих, хто постійно сперечається, і, нарешті, вчені — за рахунок простаків.

Семи пороків, які призводять до нещасть, повинен завжди уникати цар, бо від них в основному й гинуть  
царі, хоча й міцно влаштувалися. Це — жінки, гра в кості, лови, хмільні напої і брутальність у мові — п’ятий  
порок, а також надмірна суворість покарання і зловживання багатством. Наступні вісім є перші ознаки людини,  
приреченої до загибелі: насамперед, вона ненавидить брахманів і сперечається з брахманами, вона привласнює  
власність  брахманів  і  готова  убити  брахманів,  вона  зазнає  насолоди  коли  їх  гудять,  і  не  радується  коли  їх  
вихваляють, вона не згадує  про них при здійсненні обрядів і злиться, коли вони попросять її  про щось. Цих  
вчинків мудра людина, усвідомлюючи розумом своїм, мусить уникати. А ось інші вісім ознак — немов свіжо-
збите масло, це сама насолода щастям, о нащадку Бгарати, і тільки вони представляються цілком досяжними 
нині.  Це  — зустріч  із  друзями,  придбання  величезного  багатства,  обійми сина,  з’єднання  коханців,  бесіда  з  
близькими в підхожий час, скромність серед своїх прихильників, досягнення того, що було намічено, і повага в 
суспільстві.

Ці палати мають дев’ять дверей, три колони і п’ять свідків 4 і керуються вони душею. Вчений, що знає все 
це, найвищою мірою мудрий. Ці десять осіб не знають, що таке справедливість, о Дхрітараштро, слухай же про  
них.  Захмелілий,  недбайливий,  божевільний,  втомлений,  розгніваний,  голодний,  квапливий,  полохливий, 
жадібний і  хтивий — це ті  десять.  Тож, вчений не повинен спілкуватися із  цими особами. З цього приводу  
розповідають древнє сказання про те, що відбулося між Судханваном і володарем асурів Прахладою, через його 
сина.

Того царя, що відкидає пристрасть і гнів, що дарує багатство особі гідній та уміє розрізняти суть справ,  
будучи вченим і діяльним, — того всі люди визнають за найвпливовішу силу. Цілковитий добробут супроводжує 
такого царя, котрий знає, як заслужити довіру людей, який накладає покарання на тих, чия провина доведена,  
котрий знає й міру покарання і коли можна дарувати прощення. Хто не зневажає ніяким, навіть слабким ворогом,  
хто гідно та з розумом ставиться до ворога, хто не бажає ворожнечі з більш сильним, і хто проявляє свою відвагу 
в потрібний час, той мудрий. Хто, опинившись в тяжкому становищі, ніколи не засмучується, а всіляко прагне 
напружити всі свої зусилля і покірно переносить нещастя в потрібний строк, той — безсумнівно найвидатніший з  
людей, і всі вороги його переможені. Хто не живе без усякої користі вдалині від будинку, хто не заводить дружби  
з  людьми  гріховними,  хто  не  безчестить  чужих  дружин,  хто  не  піддається  зарозумілості,  не  займається  
злодійством і лихослів’ям, та не віддається пияцтву, той завжди щасливий. Хто із зарозумілістю не приступає до 
справ і коли питають, говорить лише правду, хто навіть з найменшого приводу не любить вступати в суперечку і  
не гнівається, хоча й буває обманутим, той зовсім не дурний. Хто не відчуває злости до інших, а проявляє жаль  
до усіх, хто, будучи слабше, не бере на себе поручництва, хто не говорить пихато і прощає образи, той усюди 
зустрічає хвалу.

Та людина, яка ніколи не приймає гордовитого вигляду, що навіть у запалі свого молодецтва не говорить зі 
зневагою про інших, і, котра, навіть забувшись, не говорить ніколи брутальних слів, — завжди буває любимою 
усіма. Хто не ятрить затихлої ворожнечі, хто не заноситься у своїй пихатості та не принижується зовсім у своїй 
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покірності, хто, думаючи «я в тяжкому стані», не виявляє дратівливости, того вважають найбільш видатним у 
шляхетності поведінки. Той, хто відрізняється шляхетною поведінкою доброчесної людини, не радується своєму 
щастю  і  не  буває  задоволений  нещастям  іншого,  не  висловлює  жалю  після  того,  як  дав  дарунки,  і  не  
похваляється. Хто хоче осягти звичаї і вдачі різних країн, а також закони різних каст, хто разом з тим знає, що 
піднесене, а що нице, і може з’являтися там і тут,  той завжди знаходить верховну владу,  навіть над людьми  
видатними. Хто, будучи розважливим, відкидає гординю, шаленість, заздрість, нечестиві вчинки, ворожість до 
царя, лихослів’я, ворожнечу з багатьма людьми, а також суперечки зі сп’янілими, божевільними та порочними, 
той  —  найбільш  видатний  з  людей  свого  кола.  Хто  повсякденно  дотримується  таких  обов’язків,  як:  
самоприборкання  і  очищення,  шанування  божеств,  обряди,  сприятливі  успіху  справи,  спокути  й  різні  
загальноприйняті звичаї, тому самі боги посилають добробут.

Правильно задумані й гарно застосовані дії лише такого вченого, який бере шлюб з особами, рівними по  
своєму становищу, але не нижчими, котрий заводить дружбу, спілкується і розмовляє також з рівними собі та  
який ставить поперед себе людей більш визначних за своїми чеснотами. Хто їсть помірно, поділивши спочатку 
їжу серед своїх підлеглих, хто спить обмежено, працюючи необмежено, хто, коли його попросять, подає навіть  
своїм недругам, той самоприборканий, і нещастя минуть його. В того, про чиї справи, чи ж лише намічені чи й  
геть неладні, зовсім не знають інші люди, бо наради його зберігаються в таїні та добре втілюються в яві, — в того  
жодна мета, найнезначніша, не залишається нездійсненою. Той, хто проникнутий прагненням до миру серед усіх  
істот, хто правдивий і лагідний, щедрий і чистий у своїх помислах, — той вельми виділяється серед родичів, як  
великий і яскравий дорогоцінний камінь, добутий з кращої копальні. Та людина, яка відчуває сильний сором  
перед самим собою, хоча провини його нікому, крім нього, не відомі, користується глибокою повагою серед усіх  
людей. Наділений безмежною прихованою міццю, із чистим серцем і глибоко зосереджений, він сяє своєю силою  
подібно сонцю. У царя Панду,  спаленого внаслідок прокльону брахмана, народилися в лісі п’ятеро синів, які  
подібні п’яти Індрам. Тобою ж, о сину Амбіки, були ті хлопчики виплекані й навчені різним наукам. І вони  
очікують твого наказу!  Віддай же їм назад, о брате мій, належну їм частину царства й, радуючись сам, будь  
щасливий разом із синами! І тоді, о володарю людей, ти не будеш викликати сумнівів ні в богів, ні в людей!

Так вістить розділ тридцять третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Ти бачиш наперед, що потрібно робити людині, яка ниче без сну і змучена турботами. Скажи мені про те, бо 

ти серед нас найчесніший, о братику мій, і однаково обізнаний у питаннях закону і мирської користи. Наставляй 
мене мудро в усьому, як слід, о Відуро! Скажи мені про те, о непотьмарений душею, що ти вважаєш корисним  
для Аджаташатру і, що може принести добробут кауравам. Побоюючись майбутніх лих, — я маю на увазі саме  
свої  колишні  гріхи,  —  і  я  запитую  тебе  зі  стривоженим  серцем.  О  мудрий,  скажи  мені,  як  належить,  про 
справжній намір Аджаташатри.

В і д у р а  с к а з а в :
Чи гарне чи погане, ненависне або приємне, усякий, навіть коли не питають, повинен казати правду тому,  

чиєї поразки він не бажає. Тож я скажу тобі, о царю, бажаючи тільки блага кауравам. Я буду говорити про те, що 
може привести до добробуту і що узгоджено із законами моральности. Слухай же мене! Не спрямовуй своїх дум,  
о нащадку Бгарати, на такі справи в яких успіху можна досягнути застосуванням непорядних і невідповідних 
засобів. Точно так само людина розумна не повинна мучитися душевно, якщо справа її не могла завершитися  
успіхом, о царю, незважаючи на те що були застосовані гідні й підхожі засоби. Перед тим як приступитися до  
справ, вона повинна звернути увагу на характер їх, на засоби їхнього виконання і на їхнє призначення, бо всі  
справи залежать від них. Подумавши про це, нехай вона приступиться до справ, але нехай не береться за них 
поспіхом. Той, хто мудрий,  повинен братися до справ або зовсім не братися,  добре зваживши спочатку свої  
власні  можливості,  особливий характер майбутніх  справ і  можливі наслідки.  Цар,  що не знає межі стосовно  
успіху, застою і занепаду, а також скарбниці, населення та накладення покарань, не може довго втриматися на  
троні. Навпаки, хто бачить наперед домірність цих чинників, як запропоновано в трактатах, будучи до того ж  
добре  обізнаним  на  питаннях  закону  й  користи,  здатний  втримати  своє  царство.  Цар  не  повинен  чинити  
непристойно,  думаючи,  що царство ним уже  придбане,  бо неприборкана сваволя руйнує  царський добробут,  
подібно тому як старість губить найвищу красу.

Риба  проковтує  залізний  гачок  схований  в  чудовій  наживці,  притягнута  її  зовнішнім  виглядом,  і  не 
передбачає  наслідків такого вчинку.  Той,  хто бажає успіху,  повинен брати тільки те,  що може бути  взяте і  
засвоєне, і, що може в остаточному підсумку привести до блага. Той, хто збирає недоспілі плоди з дерева, не  
одержує від них смачного соку і губить їхнє насіння. Натомість, той, хто збирає спілі, цілком дозрілі плоди в 
належний  час,  одержує  і  сік  від  плодів,  і  від  насіння  їх  нові  плоди.  Подібно  тому  як  бджола  збирає  мед  
оберігаючи квіти, достоту так само повинен цар стягувати з людей податки, не заподіюючи їм шкоди. Нехай 
усякий збирає будь-які квіти, але нехай він не зрізує корінь самих рослин, нехай він діє подібно квіткареві в саду,  
але не як виробник деревного вугілля. «Що буде зі мною, якщо я зроблю це, і що буде зі мною, якщо я не зроблю 
цього», — так поміркувавши про справи, людина повинна робити їх або зовсім не робити. Бувають деякі справи, 
яких  не  слід  робити.  Вони  завжди  перебувають  у  такому стані,  що  всі  людські  зусилля,  до  них  докладені,  
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виявляються марними.  Людина розумна береться без зволікання за  такі  справи,  які  легкі  у  своєму початку і 
важливі по своїх результатах, і вона не перешкоджає в здійсненні подібних справ.

Царем, що дивиться на всіх прихильним поглядом і з глибокою увагою, захоплюються всі піддані, навіть  
якщо він сидить у повнім мовчанні. Хто прихиляє до себе людей чотирма засобами — поглядом, серцем, словом і  
справою, до того прихиляються й самі люди. Той, кого бояться всі істоти,5 наче мисливця — звірі, втрачає свою 
владу над ними, навіть якщо він — заволодів землею аж до меж океану. Подібно тому як вітер, наздогнавши 
хмару, розсіює її, так і людина, одержавши царство від своїх предків, руйнує його своїми ж зусиллями, якщо вона 
слідує невірній політиці. У царя, що дотримується закону, якому слідують доброчесні з прадавніх часів, земля,  
повна багатств, процвітає, збільшуючи його добробут. Навпаки ж, у царя, який відкидає моральні підвалини і йде  
беззаконням, земля стискається у лещатах скрути мов шмат шкури, покладений у вогонь. Ті ж самі зусилля, які 
додаються  для  знищення  ворожого  царства,  повинні  бути  застосовані  для  охорони  своєї  власної  країни. 
Справедливим  шляхом  варто  здобувати  царство  і  справедливістю  належить  його  охороняти,  бо,  досягши 
добробуту,  заснованого на справедливости,  правитель не втрачає  його і  не відмовляється сам від нього.  Він 
повинен усіляко витягати сущу правду навіть із балаканини безумця і белькоту дитини ніби золото з каменю.

Мудра людина усюди повинна сприймати гарні слова й гарні вчинки розумних людей, як живучий збором 
колосся і  збором зерна на покинутому полі.  Корови бачать нюхом, брахмани бачать за допомогою Вед, царі  
бачать через шпигунів, а інші люди — просто очима. Корова, яка важко доїться, відчуває сильні муки, в той час 
як ту, котра доїться легко, о царю, навіть не привчають до цього. Те, що згинається, не будучи розпеченим, навіть  
не нагрівають.  А те дерево,  що гнеться саме,  не згинають силою. Мудрий, дотримуючись цього порівняння,  
схиляється перед більш сильним, а хто схиляється перед більш сильним, той насправді схиляється перед Індрою.  
Тваринами опікуються хмари, царі  залежні від друзів,  захисники у жінок — їхні  чоловіки,  а брахмани своїм  
притулком  мають  Веди.  Чеснота  охороняється  правдивістю,  наука  — своїм  застосуванням  до  справи,  краса 
охороняється  чистотою  тіла,  високе  походження  —  гарною  поведінкою.  Зерно  охороняється  мірою,  коней 
охороняють постійні вправи, корів варто охороняти постійним доглядом, а жінок — зношеним одягом. Але одне 
лише високе походження для людини, позбавленої гарної поведінки, не може служити мірилом її чеснот — така  
моя думка. Адже навіть у людей низького походження, перевага віддається саме гарній поведінці.

Хто відчуває заздрість до чужого багатства, краси, могутности, високого роду, щастя, удачі й почестей, той  
страждає хворобою невиліковною. Хто боїться робити справи неможливі до виконання і упускає справи підхожі,  
а також боїться розголошувати до часу про прийняті рішення, той не повинен ніколи пити те, від чого може  
сп’яніти. Гордість від знання, гордість від багатства і третя за ліком — гордість від високого походження — ці  
три недоліки зустрічаються у тих, хто піддається сп’янінню, але ці ж недоліки у людей мудрих викорінюються.  
Люди несправедливі, коли їх іноді попросять справедливі зробити щось для них, вважають себе після вчиненого 
доброчесними,  хоча  їх  і  знають  недобродійниками.  Насправді  ж  тільки  справедливі  є  притулком  для 
справедливих,  справедливі  служать  притулком  і  для  самовпокорених,  справедливі  —  також  притулок  і  для 
неблагочестивих, але неблагочестиві не можуть бути ніколи притулком для благочестивих. Одягнений у чудові  
шати скоряє збори, володар худоби приборкує всі свої бажання, володар колісниці панує над дорогою, але той, 
хто відрізняється гарною поведінкою, панує над усіма. Гарна поведінка — це головне для людини. В того, хто її  
втрачає, не буває ніякої користі ні від його життя, ні від багатства, ні від друзів. У багатих переважною їжею 
служить м’ясо, у людей середнього достатку головною їжею є кисляк, у бідних найкращою їжею служить сіль, о 
туре з роду Бгарати! Однак їжа, яку вживають бідні, завжди смачніша, бо голод породжує смак, але це рідко  
трапляється серед багатих. Адже спостерігається, зазвичай, в цьому світі, що у людей заможних немає спромоги  
до їжі, тоді як у бідних, о царю царів, можуть перетравлюватися у шлунку навіть тріски.

Всі люди однаково відчувають страх. Для людей нижчого стану — це страх перед відсутністю засобів до 
життя, для середніх — це страх перед смертю, для вищого ж кола людей — це страх перед образою. Сп’яніння 
від захвату багатством вважається набагато гіршим, ніж сп’яніння від вина, бо той, хто хмільний від захвату 
величчю, не може опам’ятатися, поки сам не скотиться донизу. Подібно тому як зірки зазнають впливу планет  
так і світ цей знаходиться під впливом органів почуттів, коли вони нестримно направляються на відповідні їхні  
об’єкти. Подібно володареві зірок, у період його світлої половини, зростають нещастя в того, хто переможений 
п’ятьма почуттями, які в природному стані, не будучи приборкані, захоплюють його самого. Хто хоче підкорити  
своїх радників, не приборкавши раніше себе самого, і  скорити своїх супротивників,  не підкоривши спочатку  
радників, той зазнає поразки, втративши владу над собою. Тож той, хто спочатку належним чином приборкує  
самого  себе,  небезуспішно  прагне  підкорити  і  своїх  радників  та  супротивників.  Цілковиті  гаразди  незмінно 
супроводжують того, хто приборкав свої почуття і підкорив своїх радників, хто здатний карати злочинців, хто діє 
розважливо і твердий у своїх рішеннях. Тіло людини — це її колісниця, о царю, душа в ній — це візник її, а  
почуття — її коні.  Ведений тими добрими кіньми, добре приборканими, мудрий спокійно мчиться життєвим 
шляхом,  немов на колісниці,  пильний і  квітучий. Ці  ж почуття  його,  якщо не приборкані,  можуть  привести 
їхнього власника до загибелі, подібно тому як неприборкані коні, не піддаючись керуванню, на шляху своєму 
приводять до загибелі недосвідченого візника.

Людина недосвідчена, котра, ведена неприборканими почуттями, схильна витягати шкідливе з корисного і 
так само корисне зі шкідливого, неминуче приймає нещастя за щастя. Хто, відринувши закон і мирську користь,  
підпадає під владу своїх почуттів,  той швидко втрачає добробут,  життя,  багатства і  дружин.  Хто може бути  
володарем багатств, але не володарем своїх почуттів, той неодмінно втрачає багатства через те, що не має він 
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влади над своїми почуттями. Він повинен прагнути пізнавати себе за допомогою себе самого, приборкуючи свої 
думки, розум і почуття, бо тільки сам він є друг собі й тільки сам він є ворог собі. Бажання й гнів прориваються  
крізь розум, о царю, як дві великі риби проривають тенета з тонких петель, в яку вони потрапили. Хто в цьому 
світі, віддаючи належне закону й користі, прагне знайти засоби до успіху, той завжди досягає щастя, опанувавши 
всім, чого він домагався. Хто ж, не перемігши п’ять своїх внутрішніх ворогів, чиїм місцеперебуванням служить 
розум, бажає перемогти інших своїх ворогів, того насправді долають самі вороги. Адже відомо, що зловмисні  
царі,  від того що вони втратили владу над своїми почуттями,  гинуть  через свої  ж власні  вчинки,  викликані  
непомірною пристрастю до повного панування. Через безперервне спілкування з людьми гріховними, безвинних 
осягає однакове з ними покарання. Адже й сире поліно спалюється разом із сухими з тієї причини, що вони  
змішані разом. Тому не слід водити дружби із гріховними. Ту людину, яка з неуцтва не може приборкати п’ять 
своїх вроджених, високо піднесених ворогів, котрі мають п’ять відповідних їм різних об’єктів, —  того осягає 
нещастя.6

Незаздрісність і простота, чистота, задоволеність і приємність у мові, смиренність, правдивість і невтомність 
— всього цього не буває  в  людей злісних.  Самопізнання,  невтомність,  терпіння й вірність закону,  здатність  
зберігати таємницю і  щедрість  — ці  чесноти не зустрічаються  у людей низьких,  о  нащадку Бгарати!  Дурні  
ображають  мудрих  несправедливими  докорами,  використовуючи  лихослів’я.  Але  в  результаті,  той  хто 
злословить, бере на себе гріхи мудрого, в той час як останній, прощаючи образи, звільняється від гріхів. У злості 
сила людей недобрих, у царів сила — в дотриманні правил покарання, а в турботливому догляді — сила жінок, у  
людей же доброчесних — сила в прощенні. Приборкання мови, о царю, вважається найбільш важкодосяжним. 
Адже неможливо багато говорити, щоб мова була змістовна і захоплююча для слухача. Добре сказана, квітчаста  
мова, приводить до добробуту,  вона ж, якщо вимовлена погано, о царю, веде до нещастя. Ліс, простромлений 
стрілами або зрубаний сокирою, виростає знову, але серце, вражене й зганьблене погано сказаним словом, не 
оправиться  вже  ніколи.  Стріли із  зубчастим  вістрям,  стрекала  й  дротики  можуть  бути  витягнуті  з  тіла,  але  
словесне жало витягти неможливо, бо воно глибоко сидить у серці. Словесні стріли викидають з вуст, уражений  
ними страждає день і ніч. Вчений не повинен випускати такі стріли в інших, бо вони не можуть не попасти в  
легко-вразливі місця іншого.

У тої людини, якій боги посилають поразку, вони спочатку віднімають розум, і вона бачить тоді діяння лише 
ниці. Коли розум потьмарюється і загибель зовсім близько, то кривда здається правдою і вже не покидає серця.  
Такий же точно потьмарений розум у тебе і твоїх синів, о нащадку Бгарати, через їхню ворожнечу з пандавами, і  
ти цього не бачиш. Обдарований всіма сприятливими ознаками Юдхіштхіра, що міг би бути царем навіть трьох 
світів, слухняний твоїм велінням! Нехай же він, о Дхрітараштро, буде правителем землі! Переважаючи усіх твоїх  
синів, він найгідніший з усіх твоїх спадкоємців. Наділений внутрішньою силою і мудрістю, він відає суть закону 
й користі, він, кращий з охоронців справедливости, перетерпів безліч злиднів через свою доброту і м’якосердя, та  
заради збереження твоєї величі, о царю царів!

Так вістить розділ тридцять четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Скажи мені знову, о премудрий, слова узгоджені з законом і мирською користю. Слухаючи тебе, я не можу 

насолодитися вдосталь. Адже теє, що ти говориш, чудово!
В і д у р а  с к а з а в :
Омивання в усіх святих місцях і чесність до всіх істот — ці дві якості можуть бути рівні за своїм значенням.  

Однак чесність все ж відрізняється від першої. Проявляй завжди повну щирість стосовно своїх синів, о володарю,  
бо, маючи в цьому світі велику славу, ти після смерти досягнеш неба. Як довго добра слава людини оспівується  
серед людей, стільки ж, о тигре серед людей, прославляється вона і у світі небес. З цієї нагоди наводять це древнє 
оповідання — бесіду Вірочани із Судханваном через Кешині.

К е ш и н і  р е к л а :
Що ж це?  Хіба  брахмани вважаються  найвищими,  чи  ж сини  Діті  стоять  вище,  о  Вірочано?  І  чому ж  

Судханван не повинен сідати на ложі?
В і р о ч а н а  с к а з а в :
Походячи від Праджапаті, ми й справді, о Кешині, вважаємося найкращими і найвищими з усіх! І ці світи, 

звичайно належать нам. Хто ж тут боги і хто брахмани?
К е ш и н і  м о в и л а :
Залишайся тут же, почекаємо разом його появи, о Вірочано! Судханван прийде завтра вранці. Я хотіла б  

бачити обох вас сидячими разом!
В і р о ч а н а  м о в и в :
Я зроблю так, як ти говориш, о мила, боязка діво! І ти побачиш завтра ранком і Судханвана, і мене сидячими 

разом.
С у д х а н в а н  с к а з а в :
Я доторкаюся до твого золотого сидіння, о сину Прахради! Однак  я  не можу вважатися рівним тобі й не 

можу сидіти разом із тобою.
В і р о ч а н а  с к а з а в :
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Тобі  для  сидіння  личить  шматок  дерев’яної  дошки,  або  жмут  трави,  або  ложе  пустельника!  Тому,  о  
Судханване, ти не гідний сидіти разом зі мною.

С у д х а н в а н  м о в и в :
Навіть батько твій вшановував мене, займаючи сидіння нижче, ніж те, на якому сидів я. Ти дитя, що виросло 

вдома у пещені, тож нічого не розумієш.
В і р о ч а н а  м о в и в :
Поставивши в заставу золото, худобу й коней, та все те багатство, яке є у нас, у асурів, давай ми задамо це 

питання тим, хто здатен на нього відповісти.
С у д х а н в а н  с к а з а в :
Золото, худоба й коні нехай залишаться в тебе, о Вірочано! Але,  закладаючись  на наші життя, давай ми 

задамо це питання тим, хто знає, як на нього відповісти.
В і р о ч а н а  м о в и в :
Коли на заклад будуть поставлені наші життя, куди ми підемо, бо ж я не покажуся серед богів і ніколи серед 

людей.
С у д х а н в а н  с к а з а в :
Коли ми поставимо в заставу наші життя, ми підемо до твого батька, бо Прахрада, навіть заради свого сина  

ніколи не скаже неправди.
П р а х р а д а  с п и т а в :
Ці двоє, між якими раніше не було спілкування, з’являються тепер разом, наближаючись сюди однією ж 

дорогою, подібно двом розлютованим зміям. Чи спілкуєшся ти тепер з ним, ти, котрий передніше не спілкувався?  
Я запитую тебе, о Вірочано, чи існує в тебе дружба із Судханваном?

В і р о ч а н а  в і д п о в і в :
Немає в мене дружби із Судханваном. Навпроти, ми побилися разом в заклад на наші життя. О Прахрадо, я  

запитую тебе із приводу тої суперечки. Не відповідай на запитання моє брехливо.
П р а х р а д а  в и р і к :
Нехай принесуть Судханвану воду для омивання ніг і медовий напій. Ти заслуговуєш пошани, о брахмане! І  

біла гладка корова приготовлена для тебе.
С у д х а н в а н  м о в и в :
Вода і медовий напій були вже піднесені мені на моєму шляху сюди. Ти ж, о Прахрадо, відповідай правдиво  

на наше питання, яке ми задали тобі.
П р а х р а д а  в і д п о в і в :
Хоч син мій, хоч хто інший, чи ж ти сам, о брахмане, який стоїть тут переді мною, як може подібний нам 

відповісти на запитання, про яке сперечаються двоє? Де повинен буде жити кривоустий на слово, що не може  
відповісти правдиво або неправдиво на задане йому питання? Про це я запитую тебе, о Судханване!

С у д х а н в а н  с к а з а в :
Людина, що зловживає словом, повинна буде прожити таку ніч, яку проводить дружина, котра поступилася  

місцем іншій, таку, яку проводить той, хто переможений у грі в кості, або той, чиє тіло обтяжене тягарем турбот.  
Одержавши заборону входити до міста,  знемагаючи від голоду за його ворітьми, будучи  приреченим бачити 
тільки  численних  своїх  ворогів,  точно  так  само  повинен  буде  жити  той,  хто  свідчить  криво.  За  помилкове  
свідчення із приводу дрібної худоби, той хто дає його, губить п’ять своїх предків по висхідній лінії, за неправду  
ж, сказану із приводу корови, він губить десять своїх предків, за неправдиве свідчення із приводу коня він губить  
сотню предків, а за помилкове свідчення відносно людини — тисячу своїх предків. Мовець неправди, заради  
золота, губить, як народжених, так і ненароджених у своєму роду. За неправду ж, сказану заради землі, він губить  
усе. Тому ніколи не говори неправди із приводу землі.

П р а х р а д а  н а  т е є :
Ангірас вищий за мене, а Судханван вищий за тебе, о Вірочано! Також і його мати вища за твою матір. Тому 

ти переможений Судханваном.  Відтепер,  о  Вірочано,  цей Судханван — володар твого  життя.  Але я хочу,  о 
Судханване, щоб ти дарував Вірочані життя.

С у д х а н в а н  м о в и в :
Позаяк ти, о Прахрадо, віддав перевагу справедливості й не сказав неправди через любов до свого сина, то я  

дарую знову тобі твого сина, якого важко знайти. Отже, о Прахрадо, ось твій син Вірочана, даний мною тобі. 
Однак він повинен буде омивати мені ноги у присутності дівчини Кешині.

В і д у р а  п р о в а д и в :
Тому, о царю царів, ти не повинен казати неправди заради придбання землі. Потураючи своїм синам, не йди  

ти до загибелі разом з усіма синами своїми й радниками! Боги не захищають людей, беручи до рук ціпок, подібно 
пастухам. Але кого вони хочуть захищати, того вони наділяють розумом. Адже, як людина, щораз направляє свій 
розум на власний добробут,  точно так само всі  її  цілі  завершуються успіхом, — тут  немає сумніву.  Веди не 
рятують від гріха брехливої людини, яка живе обманом. Веди залишають її і в смертну годину, подібно тому як 
ледве оперений птах залишає своє гніздо. Вживання хмільних напоїв, сварки, ворожнеча з великою кількістю 
людей, розлучення між подружжям, розлад між родичами, ненависть до царя, звади між чоловіками і жінками — 
усього цього, як відомо, необхідно уникати, а також будь-якого шляху, що є гріховним. Ворожбита, купця, який 
був  колись злодієм, шахрая,  лікаря,  ворога й друга,  а також танцюриста — цих сімох не слід допускати до  
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свідчення, як самовидців.  Підтримка священного вогню, почата з гордості,  мовчання, дотримуване з гордині,  
навчання й жертвопринесення,  чинене теж через гординю, — ці чотири, самі по собі  не кривдні,  виявляють  
небезпеку коли застосовані не до діла. Той, хто підпалює хату чи дає отруту; хто живе за рахунок позашлюбного 
сина заміжньої жінки чи продає сому; виробник стріл і астролог; той, хто зраджує друзям або спокушає чужих 
дружин; хто знищує зародок або опоганює ложе свого вчителя; двічінароджений, що п’є хмільні трунки; той, хто  
гострий на  язик,  або  злостивець,  який  ятрить  старі  рани;  хто  заперечує  існування  богів  і  гудить  Веди;  хто  
привласнює собі все; хто втратився своєї касти через те, що не зроблений над ним обряд пов’язання священним 
шнуром;  хто  скнарий,  хоча  і  багатий;  хто  готовий  убити  того,  хто  його  просить  про  захист,  —  ці  всі  
прирівнюються до вбивць брахманів.

Золото  випробовується  палаючим  вогнем  від  соломи,  гідна  людина  —  своєю  родовитістю,  а  людина  
благочестива — своєю поведінкою. Герой випробовується в хвилину страху, а стійка людина — при утрудненнях  
матеріальних, друзі ж і вороги — у часи злигоднів і нещасть. Старість руйнує красу, надія — завзятість, смерть 
— життя, заздрість — дотримання обов’язку, гнів руйнує добробут, служіння нешляхетним — гарну поведінку,  
пристрасть — соромливість,  а  гордість  знищує  все.  Успіх  виникає  від благих вчинків,  розвивається  завдяки  
кипучій  діяльності,  пускає  глибоке  коріння  в  силу  здібностей  людини  і  досягає  стійкости  завдяки 
самоприборканню.  Наступні  вісім  чеснот  опромінюють  людину:  мудрість  і  родовитість,  самоприборкання  і  
вченість, доблесть і помірність у слові, роздача дарунків за можливістю і почуття вдячности. Але є одна чеснота,  
о братику мій, котра може ці високі гідності відразу ж об’єднати разом. Суть її в наступному: коли цар вшановує  
звичайну людину, ця сама чеснота у вигляді царської прихильности змушує яскраво сяяти всі ці чесноти в такої  
людини. Ці вісім, о царю, у світі людському є ознаки світу небес. Із цих згаданих нижче чеснот чотири пов’язані 
постійно з  доброзичливими,  чотирьом же іншим завжди слідують  доброзичливі.  Жертвопринесення,  роздача 
дарунків,  навчання  і  подвижництво  —  це  чотири,  постійно  пов’язані  з  доброзичливими.  Самоприборкання, 
правдивість, прямодушність і незлобивість — це чотири, яким завжди слідують доброзичливі.

То не збори, де немає старих, і то не старці, які не роз’яснюють суті морального закону. То не закон моралі, 
де немає правди, і то не правда, що просякнута обманом. Правда, краса, вченість, знання, родовитість, гарна 
поведінка,  сила і  багатство,  хоробрість і  здатність  говорити про різні  речі  — ці  десять  чеснот виникають у 
тісному взаємозв’язку. Людина, що прославилася своїми пороками, чинячи гріх, у результаті пожинає лише зло.  
Людина ж, яка користується доброю славою, роблячи благу справу, в результаті знаходить лише щастя. Гріх,  
чинений знову й знову, знищує розум, а людина, що втратила розум, постійно породжує лише гріх. Чеснота, що 
твориться знову й знову,  розвиває розум, а людина з розвиненим розумом постійно творить чесноту.  Людина  
заздрісна  і  зла,  жорстока  і  ворожа,  негайно  потрапляє  в  тяжке  лихо,  чинячи  гріх.  Той  же,  хто  незаздрий,  
наділений розумом, роблячи завжди благі справи, без зусиль знаходить щастя і сяє усюди. Хто черпає мудрість  
від мудрих, той справжній вчений, бо мудрий, дбаючи про закон і мирську користь, здатний досягти щастя. Роби 
протягом дня те, завдяки чому ти міг би ніч провести щасливо. І роби протягом восьми місяців те, завдяки чому 
ти міг би період дощів прожити щасливо. В час своєї першої юності дій так, щоб старим міг ти жити в щасті. І  
протягом всього життя роби так, щоб після смерти, у майбутнім житті, міг жити щасливо.

Мудрі віддають перевагу такій їжі, яка проварена, такій дружині, чия юність минула, такому героєві, який  
випробуваний у битві, такому подвижнику, який осяг справжню суть речей. Діра, яку намагаються закрити за 
допомогою багатства, несправедливо придбаного, залишається незакритою, а тим часом нова розкривається в 
іншому місці. Наставник стежить за тими, хто приборкав себе, цар спостерігає за зловмисними, а за тими, хто  
грішить таємно, спостерігає сам Яма, син Вівасвана. Велич же мудреців, і річок, і шляхетних родів, а також ницої  
поведінки жінок неможливо осягти через їхню безмежність. Хто відданий шануванню двічінароджених, роздає  
дарунки, справедливо ставиться до своїх родичів, хто кшатрій, бажаний небу, о царю, той довго править землею.  
Хто хоробрий, хто має знання й хто знає, як захищати інших, — ці троє здатні збирати золоті квіти на землі. Ті зі  
справ, які зроблені розумом, — найкращі, ті, що виконані руками, — середні, о нащадку Бгарати, ті, які зроблені 
соромом, — низькі,7 ті ж, які виконані лише носінням ваги на голові, — найгірші. Поклавши тягар верховної  
влади на Дурьйодхану і Шакуні, на ницого Духшасану та на Карну, як ти можеш сподіватися на успіх? Наділені  
ж усіма чеснотами пандави, о туре з роду Бгарати, покладаються на тебе, як на свого батька. Покладися ж і ти на  
них, як на синів своїх!

Так вістить розділ тридцять п’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 6
В і д у р а  в і в  д а л і :
У зв’язку із цим наводять цей стародавній переказ — бесіду між сином Атрі та божественними садхьями, як  

ми чули. Колись божества садхьї звернулися з питанням до премудрого і великого мудреця, суворого в обітниці,  
коли той мандрував у подобі пустельника, котрий живе милостинею. «Ми, боги, на прізвисько садхьї, о великий 
мудрецю!  Побачивши  тебе,  ми  не  можемо  здогадатися,  хто  ти.  Нам  здається,  однак,  що  ти  відрізняєшся 
самовладанням і розумом, завдяки своїй обізнаности у священному писанні. Тож, зволь сказати нам великодушні  
слова, сповнені мудрости.

П у с т е л ь н и к - с т а р е ц ь  с к а з а в :
О безсмертні, чув я про такі обов’язки людини, як самовладання, спокій і дотримання істинного закону.  

Розв’язуючи всі вузли серця, вони повинні приводити приємне і неприємне в залежність від нього самого. Той 
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хто  терпить  образи,  не  повинен  ображати  у  відповідь,  бо  гнів  того  хто  мовчки  переносить  наклеп,  спалює 
наклепника, і перший знаходить доброчесні заслуги останнього. Не слід бути ганьбителем, не слід нехтувати  
іншими.  Не  потрібно  бути  віроломним стосовно  друзів  і  не  потрібно  спілкуватися  з  ницими.  Не  слід  бути  
зарозумілим  і  низьким  у  своїх  вчинках.  Варто  уникати  слів  грубих  і  образливих.  Адже  брутальні  слова 
обпалюють чутливі місця в людях, кості, серце і  їхні життєві джерела.8 Отже, той хто відданий справедливості 
нехай уникає слів грубих і різких. Належить знати, що людина груба, різка і дратівлива в мові, що жалами своїх  
слів вражає чутливі місця інших, таїть отруту на своїх вустах і приносить нещастя людям. Людина мудра, — 
якщо її вразить іншій словесними стрілами, гостро відточеними і палаючими наче вогонь або сонце, — хоча й  
відчуває біль, має перемагати його терпляче, бо вона знає, що кривдник зменшує свої власні доброчесні заслуги.  
Якщо хто-небудь прислужує людині доброчесній чи нечестивій, або якщо прислужує пустельникові чи ж самому 
злодієві, то він попадає саме під їхній вплив, подібно тому як одяг приймає те ж саме забарвлення в яке його  
пофарбовано. Хто не вступає у суперечку і не спонукує вести суперечку інших, хто, будучи враженим, сам не  
вражає у відповідь і не дає робити це іншим, хто не бажає зла тому хто сам хоче нанести образу, — до нього самі  
боги  прагнуть  прийти.  Кажуть,  що  невисловлене  краще,  ніж  те,  що  висловлено.  Якщо  однак  необхідно 
висловитись, то краще мовити правду. Якщо потрібно висловити правду, то краще говорити приємне, якщо ж 
варто казати приємне, то краще говорити те, що відповідає моральному обов’язку.

Людина стає достоту такою ж, з якою вона вступає у суперечку, якій вона прислужує і якою вона сама хоче 
бути.  Кожний звільняється від усіх тих речей, від яких він щораз утримується.  Адже завдяки утриманню від  
усього, він не буде відчувати навіть найменших нещасть. Така людина не буває переможена і не прагне сама 
перемагати інших. Вона ніколи не ворогує ні з ким і не заподіює шкоди. Вона байдужа до осуджень і вихваляння.  
Вона не засмучується і не радується. Та людина вважається найпершою серед інших, яка бажає успіху для всіх і  
не думає ніколи про негаразди для інших, правдомовна, м’яка в поводженні й приборкана у своїх почуттях. Та 
людина вважається середньою, котра не заспокоює інших, стверджуючи те,  що неправильно, котра дає після 
того, як пообіцяла, котра стежить за тим, хто має успіх у справах і хто провинився. Неконтрольований, котрий 
наносить шкоду іншим, але не схильний наставляти інших, які не здатні встояти перед його гнівом, невдячний,  
котрий не може бути нічиїм другом і зловмисний — це є ознаки низької людини. Хто не вірить у добро, яке йде 
від  інших,  і  сумнівається  навіть  у  самому собі,  й  хто  відстороняє своїх  справжніх  друзів  — це  теж низька  
людина. Той, хто бажає собі блага, повинен служити високоморальним, а в належний час — і відстороненим, але  
ніколи не  повинен служити  низьким.  Адже порочна  людина здобуває  несправедливе  багатство докладанням 
зусиль, постійною напругою, розумом і мужністю. Але вона ніколи не знаходить доброї слави і не сприймає  
шляхетної поведінки, яка відрізняла б її приналежність до одного з високих родів.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Боги,  обізнані  у  питаннях  закону  і  мирської  користи,  та  вельми  обізнані  в  науках,  виявляють  свою 

пристрасть до високих родів. Я запитую тебе, о Відуро, про наступне: які це покоління, що належать до вищих  
родів?

В і д у р а  в і д п о в і в :
Подвижництво, самоприборкання, знання Вед, жертвопринесення, морально чисті шлюби й постійна роздача  

їжі — це сім чеснот, зараховуючи до них і те, що всі вони добре дотримуються. Ті покоління, в яких ці чесноти є,  
належать до числа вищих родів. У кого ґречна поведінка і продовження роду не порушується, хто бездоганністю 
своїх вчинків підтримує закон, хто жадає видатної слави своєму роду і хто відвертається від неправди, — той  
належать  до  високих  родів.  Покоління  шляхетні  зринають  до  становища  нижчих  родів  завдяки  відсутности 
жертвопринесень,  нечистим  шлюбам,  відразі  до  Вед  і  порушенням  закону.  Покоління  вищі  зринають  у 
становище  нижчих  родів  завдяки  знищенню  майна,  яке  належить  богам,  незаконному  присвоєнню  майна, 
призначеного брахманам, і образам, які наносяться брахманам. Покоління вищі зринають у становище нижчих 
родів через зневагу і осоромлення брахманів, о нащадку Бгарати, і через викрадення внесків, покладених іншими. 
Покоління, що володіють великою кількістю людей, коней і худоби, не вважаються родовитими, якщо в них не 
вистачає шляхетної поведінки. Але, з іншого боку, покоління, які не позбавлені ґречної поведінки, хоча й мають  
у своєму розпорядженні незначне багатство, вважаються родовитими і досягають великої слави.

Хай же не буде в нашому роду нікого, хто підбурював би до ворожнечі служачи цареві радником; ні того,  
хто викрадав би майно інших або зраджував би друзів своїх; ні нечестивця; ні брехуна та ні такого, хто споживав 
би їжу раніше, ніж обслужить покійних предків, богів і гостей. Хто в нас у роду готовий убити брахмана або 
зненавидіти брахманів, або не намагається засівати ріллі, той не може спілкуватися з нами. Солома для ложа,  
земляна долівка для сидіння, вода для омивання ніг і лиця, та четверте — правдива і приємна мова — всього 
цього в будинках шляхетних людей не буває ніколи нестачі. Ці необхідні речі для надання гостинности, о царю 
премудрий, завжди є напоготові у людей доброчесних, відданих благочестивим заняттям, і підносяться ними з 
найглибшою повагою. Як дерево сяндана,9 о царю, хоча й тонке, здатне витримати вагу, яку інші дерева, хоча й 
переважають  його  товщиною,  не  можуть  витримати,  точно так  само у  змозі  перенести тягар  турбот  ті,  хто 
належать до високого роду, але цього не можуть зробити інші люди. Той не друг, чийого гніву бояться або якому 
прислужувати  доводиться з  остраху.  Але той,  до кого можна почувати довіру,  немов до рідного батька,  той 
справжній друг. Інші види дружби є такими лише за назвою. Якщо хтось поводиться як друг, хоча і не зв’язаний  
спорідненням,  той  справжній  друг,  він  —  притулок  і  опора.  Людині  з  непостійним  серцем,  або  яка  не 
прислуговує  старим,  або з  неспокійним характером,  завжди буде  важко втримати дружбу.  Успіхи в справах  
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минають людину з непостійним серцем і того, хто не приборкує себе, або хто опиняється у владі своїх почуттів,  
подібно тому як лебеді залишають висохле озеро. Характер людей непутящих, подібний до мінливої хмари: вони 
без усякої причини гніваються і без усіляких підстав блаженствують. Навіть хижі птахи не пожирають трупів  
тих, хто, скориставшись гостинністю друзів і одержавши від них вигоду, залишається невдячним до них.

Усякий, чи є в нього багатство,  чи ні,  повинен неодмінно прагнути до придбання друзів.  Хто не прагне  
цього, не може знати про гідности чи нікчемність друзів.  Від суму гине краса,  від суму гине сила,  від суму 
слабшає розуміння, сум веде до хвороби. Від суму нудиться тіло, якщо бажання такого недосяжні, і від цього 
вороги його радіють.  Тому не піддавайся суму!  Людина вмирає і  народжується знову,  знову в’яне людина і  
зростає знову,  знову просить людина і її  просять також, знову засмучується людина і за нею сумують  знов.  
Щастя й нещастя, достаток і нестаток, прибуток і втрата, життя і смерть властиві всім у належній послідовності.  
Отже той, хто твердий, не повинен ні радіти, ні засмучуватися. Шість почуттів у людини неспокійні. Відповідно 
до того,  де кожне з  них перебуває,  звідти й витікає  розум  його,  подібно тому як поступово  ллється  вода з 
посудини через її отвори.

Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Цар Юдхіштхіра, високий та стрункий мов полум’я, був обманутий мною. Він, звичайно, знищить у битві 

моїх  дурних  синів.  Все  це  загрожує  постійною небезпекою,  і  розум  мій  у  постійній  тривозі.  Скажи мені,  о  
премудрий, такі слова, які могли б розвіяти страхи мої.

В і д у р а  м о в и в :
О бездоганний, я бачу твій добробут не в чому іншому, крім знання й подвижництва, не в чому іншому, крім  

приборкання почуттів, не в чому іншому, як повне зречення від корисливости. Самопізнанням розсіюється страх, 
подвижництвом  досягається  те,  що  представляється  великим  і  важливим,  слухняністю  старшим,  знаннями, 
роздачею  милостині  здобувається  спокій.  Хто  думає  досягти  порятунку  не  маючи  доброчесних  заслуг,  які  
досягаються через дарунки, або ж до заслуг, що здобуваються вивченням Вед, проводить життя, вільний від гніву 
і ненависти. Щастя, яке досягається від правильного вивчення, від вправного ведення бою, від справи, добре  
виконуваної,  і  від  подвижництва,  яке  відбувається  з  усією  суворістю,  завжди  зростає  наприкінці  їхнього  
здійснення.  Ті,  хто в  розбраті  зі  своїми родичами, ніколи не має сну,  якщо навіть вони користуються  добре 
вистеленим ложем. І не знаходять вони, о царю, насолоди серед жінок, і не вихваляють їх ні поети, ні сути. Ті,  
хто в розладі із близькими, не можуть ніколи дотримуватися закону. Вони не можуть знайти щастя в цьому світі.  
Ті, хто в розбраті, не мають поваги до високих чеснот людини. Ті, хто в розбраті, не радуються миролюбству. Те,  
що сказано для їх же користі, не подобається їм. Добробут анітрішки не супроводжує їх. Для тих, хто в розбраті,  
о володарю людей, немає іншого результату, крім загибелі.

Як молоко може бути у корів, а подвижництво можливе у брахмана, як мінливість можлива у жінок, так і  
острах можливий перед родичами. Адже пута споріднення — як незліченні нитки однакової довжини: хоча вони 
постійно натягаються при русі  човника, вони здатні, завдяки своїй численності,  витримувати велику напругу.  
Таке порівняння ставиться до таких родичів, які доброзичливі. Інші родичі, о Дхрітараштро, однаково що поліна: 
будучи роз’єднані одне з одним, вони чадять димом, а з’єднані разом, палають вогнем, о нащадку Бгарати! Ті,  
хто поводиться войовничо серед брахманів, жінок, родичів і корів, відпадають від свого родинного стовбура,  
подібно тому як падає зі стебла дозрілий плід. Навіть могутнє і міцне дерево, що добре вкоренилося, але зростає  
самотньо, може зломити вітер разом з його стовбуром і гілками. А ті дерева, які ростуть разом суцільною хащею,  
міцно  вкорінившись,  здатні  витримувати  найбільш  сильні  вітри,  завдяки  взаємній  підтримці.  Таким  чином, 
людину самотню, хоча і наділену чеснотами, вороги вважають за можливе здолати, подібно тому як вітер може  
зломити самотньо зростаюче дерево. Завдяки взаємній допомозі та підтримці, родичі зростають разом, як лотоси 
в озері. Ніколи не можна вбивати брахманів, корів, жінок, дітей і родичів, а також тих, чию їжу споживають, і хто  
просить заступництва.

Немає у людини, навіть з числа багатих, ніякої іншої чесноти, крім гарного здоров’я, — благо тобі, — бо  
хворі подібні мертвим! Гнів — це гострий головний біль, не породжений якоюсь хворобою. Це гарячий напій,  
їдкий і грубий, пагубний за своїми наслідками. Його повинні пити благочестиві, але не п’ють його нечестиві.  
Випий же його,  о  великий царю,  і  заспокойся!  Змучені  хворобою не насолоджуються  радостями життя і  не  
осягають вони суті в призначенні речей. Постійно обійняті горем, хворі не думають про щастя через насолоду 
багатством. Колись, о царю, побачивши Драупаді, програну в кості, я сказав тобі: «Зупини Дурьйодхану! Мудрі 
уникають крутійства  у грі  в кості!».  Але ти не послухався  моєї  поради. То не сила,  котра протиставляється  
м’якості. З іншого боку, поєднання того й іншого є справедлива політика, яку належить застосовувати з великою 
ретельністю. Добробут, заснований на жорстокості, приречений на загибель. Він же, заснований на м’якості й 
силі, переходить неушкодженим до синів і онуків.  Тож нехай сини Дхрітараштри піклуються про пандавів, а  
сини Панду нехай дбають про твоїх синів! І нехай каурави, о царю, маючи однакових друзів і ворогів, з єдиними 
прагненнями в  політиці,  живуть  разом у  щасті  й  успіху!  Ти сьогодні  є  притулком  кауравів.  Адже рід  Куру 
залежить від тебе, о нащадку Аджамідхи! Вияви ж турботу про дітей Прітхи, які знесли муки під час їхнього  
проживання в лісі, оберігаючи цим, о братику мій, свою власну славу! Примири ж кауравів із синами Панду. Хай 
не виявлять вороги твоїх слабких місць!  Всі  вони,  сини Панду,  о боже серед людей, віддані правді.  Зупини  
Дурьйодхану, о володарю людей!

Так вістить розділ тридцять шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  3 7
В і д у р а  м о в и в :
О царю царів, Ману — син Самосущого, говорив про наступних сімнадцять людей, які вдаряли кулаками у 

порожній простір.
Він казав як вони ж намагалися зігнути негнучкий лук Індри і як намагалися вони зігнути негнучкі промені  

світла. До них належать і такі бовдури: хто намагається вчити того, котрого неможливо навчити, хто дає волю  
своєму гніву і хто надмірно догоджає своєму ненависникові, та хто не заступається за жінок, — хай буде тобі  
благо! — хто звертається із проханням до того, кого не слід просити, і хто похваляється, хоча й не зробив нічого; 
хто, будучи породжений у високому роду, робить негідне; хто, будучи слабким, постійно ворогує із сильним, хто 
розмовляє з тим, який слухає з недовірою, і хто бажає того, чого неможливо бажати, о володарю людей; хто,  
будучи свекром, ставиться із глузуванням до своєї невістки, хто, живучи разом з невісткою, тримається пихато із  
нею, хто розкидає насіння на чужому полі й хто засуджує безмірно свою дружину; хто, одержавши що-небудь від 
іншого, каже, що він не пам’ятає про це; хто, пообіцявши дати що-небудь, гордує, коли його просять виконати 
обіцянку,10 і хто намагається виправдати те, що є неправдою. Ці категорії осіб, обплутані по руках, ідуть у владу 
демона божевілля.11 Як поводиться хтось стосовно іншого, точно так само варто чинити і стосовно нього. Це і є  
справедлива  політика.  Хто  сам  віроломний  у  своїх  вчинках,  з  тим  варто  діяти  віроломно,  а  з  тим,  хто 
справедливий у своїх діях, потрібно чинити справедливо.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Про людину в усіх Ведах сказано, що тривалість її життя — сто років. Так чому ж тоді не всі досягають 

такого віку?
В і д у р а  в і д п о в і в :
Надмірність у слові, надмірна гордість і відсутність щедрости, гнів, надмірна жага знань і зрада друзів — це  

шість гострих мечів, о володарю людей, які утинають тривалість життя істот. Це вони гублять людей, але не  
смерть. Хай буде тобі благо! Той, хто вступає у зв’язок із дружиною іншого, яка довірилася йому, хто опоганює  
ложе свого вчителя, двічінароджений, що стає чоловіком жінки-шудри або п’є хмільне, о нащадку Бгарати, і той,  
хто вбиває того хто просить заступництва, — всі вони прирівнюються до вбивць брахмана. Вступивши з ними у  
зв’язок, варто вчинити спокуту — так говорить священне писання. Хто веде життя домогосподаря, хто щедрий і  
помірний у слові, хто їсть залишки їжі, розданої спершу богам і пращурам, і не здатний заподіяти шкоди іншому;  
хто не наносить образ і  ухиляється від суперечок;  хто вдячний і  правдивий;  хто скромний і  вчений,  — той  
досягає неба. Легко зустріти людей, о царю, які можуть завжди говорити приємне. Такого ж, хто говорить або 
слухає неприємне, хоча й корисне, знайти важко. Адже той, хто, спираючись на закон і незважаючи на те, що 
приємно і  неприємно його володареві,  мовить про речі  неприємні,  але корисні,  — той служить підтримкою 
цареві. Заради родини можна пожертвувати однією людиною, заради села можна пожертвувати родиною, заради 
країни  —  селом,  а  заради  себе  самого  можна  пожертвувати  всією  землею.  Через  можливі  нещастя  варто  
охороняти багатство, а багатствами ж варто охороняти своїх дружин, а себе самого потрібно постійно охороняти 
і дружинами і багатствами.

Ще в той час, коли йшла гра в кості, о царю, я казав був тобі, о нащадку Пратіпи: «Так не личить робити!».  
Але тобі не сподобалися ті слова мов цілющі ліки хворому, о сину Вічитравірьї! Ти хотів перемогти пандавів за  
допомогою своїх синів, як пістрявохвостих павичів — за допомогою ворон. Зневажаючи левами, ти охороняєш 
шакалів. Коли прийде час, ти пошкодуєш про це, о володарю людей! До такого господаря, о брате мій, що ніколи  
не гнівається на свого відданого слугу, дбайливого до його блага, самі слуги відчувають довіру і не залишають 
його під час нещасть. Припиненням плати своїм слугам, правитель не може залучити на свою сторону чужих  
людей, що перебувають поза межами його країни. Адже навіть люблячі його радники, позбавлені засобів до  
життя і задоволень, справедливо відвертаються від нього і залишають його у біді. Взявши до уваги спочатку всі 
справи, які слід здійснити, а так само свої доходи і витрати на утримання, належне для слуг, нехай цар залучає на  
свій бік підхожих союзників, бо все те, що важко виконати, може бути досягнуте за допомогою союзників. Хто з  
наближених царя,  розпізнавши намір свого володаря,  виконує свої обов’язки із ретельністю, хто,  будучи сам 
шляхетним і відданим своєму володареві, завжди говорить те, що для його ж блага, і хто знає співвідношення сил 
своїх і супротивника, того повинен цар визнавати ніби самого себе. Слуга, що, одержавши наказ свого пана, не 
звертає уваги на його слова, або який, маючи доручення зробити що-небудь, відмовляється виконати, і при цьому 
пишається  своїм розумом  і  суперечить  своєму панові,  — такий слуга  повинен бути  відкинутий  без  усякого  
зволікання. Про посильного говорять, що він повинен бути наділений вісьма чеснотами, тобто він повинен бути 
вільним  від  гордости,  тямущим,  не  загайним  у  справах,  чуйним,  привітним,  непідвладним  впливу  інших,  
належний до гарної родини, вільний від усякого роду хвороб і вагомим у слові.

Жодна людина не повинна ніколи входити з упевненістю у будинок ворога після настання сутінків, навіть 
проявляючи пильність. Нехай, навіть ховаючись, вона не перебуває вночі у чужому дворі й нехай не домагається 
насолод з жінкою, що належить царю. Ніколи не слід заперечувати проти думки того, хто прийшов до тебе в  
будинок, хто має звичай радитися з багатьма і хто спілкується з поганими людьми. Не слід говорити йому: «Я не 
довіряю тобі»,  — а  знайшовши який-небудь  пристойний привід,  потрібно відіслати його.  Милосердний цар,  
хтива жінка, слуга царя, син і брат, удова, що має малолітнього сина, той, хто живе за рахунок війська і хто поніс  
великі  втрати,  —  всі  ці  особи  повинні  бути  відсторонені  від  участі  в  грошових  справах.  Десять  чеснот  
ушляхетнюють того,  хто робить омивання,  — це сила,  краса,  приємний голос,  здатність чітко вимовляти всі  
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звуки у встановленому абетковому порядку, ніжність дотику, тонкощі аромату і чистота, гожість, ніжність тіла і 
чарівні жінки. Шість чеснот знаходять того, хто їсть помірковано, — це здоров’я, довге життя, благоденство й 
сила, потомство його буває бездоганним і не докоряють йому ненажерливістю. Хто віддається ледарству, хто їсть 
багато, хто всім ненависний, хто віроломний і жорстокий, хто не обізнаний у виборі вдалого місця й часу і хто 
одягнений непристойно — цим категоріям осіб не слід надавати притулку в своїй хаті. Ніхто, як би він не був  
виснажений, не повинен ніколи просити милостині в таких, хто скупий, хто паплюжить інших, хто не знається на  
священному писанні, хто сам бідує, хто не шанує гідних пошани, хто грубий і свариться з іншими, та невдячний.  
Не слід прислужувати шести категоріям низьких людей, а саме: тому, хто замишляє недобре, хто мовить зайве, 
хто постійно брехливий, хто нетвердий у своїй відданости богам, тому, в кого немає ні до кого прихильности, й  
тому, хто забагато думає про себе.

Досягнення цілей у всякого,  залежить від засобів,  а  засоби у  свою чергу залежать від  характеру цілей,  
здійснення яких можливе застосуванням перших. Обидві ці умови взаємозалежні й не можуть мати успіху при  
відсутности одної з них. Породивши синів і  зробивши їх вільними від обов’язку перед мудрецями, богами й  
предками,  завдяки  наданню  їм  деяких  життєвих  засобів,  видавши  всіх  дочок  за  гідних  осіб,  нехай  батько 
сімейства, відправиться потім у ліс і побажає жити пустельником. Заради успіху в законі й мирських справах 
нехай  він  робить  те,  що  служить  благу  всіх  істот  і  доставляє  щастя  собі  самому,  бо  всевишній  володар  є 
першооснова всього цього. Які можуть бути побоювання щодо засобів до життя в того, у кого є розум і доблесть,  
сила й відвага, заповзятливість і завзятість?

Подивися, які впали нещастя через розбрат із пандавами, коли бувають стурбовані навіть самі боги разом із  
Шакрою. Це насамперед ворожнеча між усіма твоїми синами, потім життя у постійному страху, далі загибель 
доброї слави кауравів і, нарешті, тріумф ворогів. Гнів Бгішми і твій власний, о подібний Індрі, а також Дрони та  
царя Юдхіштхіри, може знищити весь цей світ, як величезна у своїй величі яскрава комета, прямовисно падаюча  
в повітряному просторі. Сотня твоїх синів, Карна та п’ятеро пандавів можуть правити всією землею, оперезаною 
морями. Твої сини, о царю, являють собою ліс, а синів Панду, я вважаю тиграми в цьому лісі. Так не рубай же ліс 
разом із тиграми! Не допускай, щоб тигри вибралися з лісу! Не може бути лісу без тигрів і не може бути тигрів  
без лісу, бо ліс охороняється тиграми, а тигрів захищає ліс.

Не так намагаються нечестивці довідатися про чесноти інших, як хочуть вони довідатися про їхні недоліки.  
Той, хто бажає досягти вищого успіху в справах, які стосуються мирської користи, повинен із самого початку  
дотримуватися справедливости, бо справжня користь невіддільна від справедливости, як напій безсмертя — від 
світу  небес.  В  кого  душа  відвернена  від  гріха  й  міцно  затвердилася  на  благій  справі,  той  пізнав  був  все  
навколишнє, як природні так і мінливі явища. Хто віддається закону, користі й любові, у відповідний для них час,  
той знаходить сполучення трьох цих цінностей тут і в іншому світі. Хто стримує потяг, збуджений гнівом або  
радістю, і хто, о царю, не розгублюється під час нещасть, той досягає успіху.  У людей постійно є сила п’яти 
різновидів. Почуй од мене про те. Та з них, що називається силою рук, вважається найнижчою силою. Отримання 
гарних радників вважається другим різновидом сили, хай буде тобі благо! Отримання ж багатств, ті хто прагне  
перемоги називають третім різновидом сили. Та ж сила, що природно успадкована від батьків і дідів та зветься 
вродженою, вважається четвертим різновидом сили. Однак та з них, завдяки якій всі ці різновиди здобуваються,  
о нащадку Бгарати, — та вважається найкращою з усіх різновидів сили і називається силою розуму.

Викликавши ворожнечу в тій людині, яка здатна нанести велику образу ближньому своєму, він не повинен  
віддаватися самозаспокоєнню при думці  «я  далеко від нього».  Хто, будучи мудрим, сміє почувати довіру до  
жінок, царів, зміїв, пособників ворога, самонавчанню Ведам, насолодам і довгому життю? Для людини, враженої  
стрілою мудрости, не існує ні лікарів, ні ліків. Для такого ні мантри при жертвопринесенні хома, ні сприятливі  
обряди, ні заклинання з Атхарваведи, ба, навіть протиотрута не має ніякого впливу. Змія, вогонь, лев і юнак з  
високого роду, о нащадку Бгарати, — ніким з них не повинна зневажати людина, бо всі вони наділені великою 
силою. Вогонь — це велика сила в цьому світі. Він приховано перебуває в дереві, і не пожирає він те дерево,  
поки воно не буде підпалене іншими. Той же самий вогонь, коли займається з дерева за допомогою тертя, швидко 
спалює своєю міццю й те дерево, і весь ліс, та й інші предмети. Точно так само й ті, хто народився у високому  
роду, мають силу, подібну до вогню. Наділені почуттям всепрощення, вони не виявляють зовнішніх ознак гніву і  
залишаються спокійними, подібно вогню, схованому в колоді. Ти разом із синами маєш  чесноти ліан, сини ж 
Панду вважаються деревами шала. Але ніколи в’юнка рослина не може рости не обвиваючись навколо великого 
дерева, о царю, сину Амбіки, ти із синами — це ліс. Знай, о брате мій, що пандави — це леви в тім лісі. Адже ліс,  
позбавлений левів, може бути знищений, і леви також можуть бути знищені без лісу, який міг би їх захистити.

Так вістить розділ тридцять сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 8
В і д у р а  с к а з а в :
Серце юнака, коли до нього в хату приходить старий, поважний гість, прискорено б’ється. Але коли він іде 

йому назустріч  і  вітає його,  воно знову вертається до спокою.  Запропонувавши спочатку почесному гостеві  
сидіння, піднісши йому води і запропонувавши обмити ноги, запитавши потім про його добробут, нехай той, хто  
самоприборканий, повідає тоді йому про свої власні справи і, прийнявши все до уваги, запропонує йому їжу.  
Люди шляхетні стверджують, що життя безглузде в тої людини, в будинку якої брахман, що знає мантри, не 
приймає запропонованої йому води, медового напою і корови, через страх що та скупа або взагалі через острах 
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прийняти  їх,  чи  ж  через  незначність  самих  дарунків.  Лікар,  виробник  стріл,  учень,  що  порушив  обітницю 
помірности,  злодій,  той,  хто  жорстокий,  хто  п’є  хмільне  або  губить  зародок  в  утробі,  хто  живе  за  рахунок  
військового ремесла і  хто продає Веди,— якщо такий з’явиться,  як гість,  він не заслуговує  навіть того,  щоб 
запропонували йому води, будь він навіть дуже милий домогосподареві. Ніколи брахман не повинен продавати 
сіль, варену їжу, кисляк, молоко, мед, олію і пряжене масло, сезамове насіння, м’ясо, коріння і плоди, усілякі  
овочі, фарбований одяг, пахощі й патоку. Хто не дає виходу своєму гніву, хто рівняє золото до грудки землі, хто  
вільний від суму, хто не має потреби ні в дружбі, ні в розбраті, хто зневажає хвалою і осудженням, хто цурається 
всього, що приємне і неприємне, подібно відстороненому від світу, — то жебручий пустельник. Доброчесний 
пустельник, що живе, харчуючись диким рисом, коріннями, плодами дерева інгуда та овочами, з душею добре  
приборканою, котрий не має потреби в нагадуванні підтримувати жертовний вогонь, який, живучи в лісі, завжди 
уважний до гостей, — це найбільш видатний серед своїх побратимів.

Якщо хтось наніс образу людині  розумній,  вона не повинна віддаватися самозаспокоєнню при думці  «я  
далеко від нього»,  бо довгі в мудрого руки,  якими він може відплатити злом за заподіяне зло.  Нехай він не  
довіряє людині ненадійній і нехай не занадто довіряє тому, в кому він упевнений, бо небезпека, котра виникає з  
довіри,  підточує  навіть  самий  корінь  того,  хто  довірився.  Нехай  він  не  буде  заздрий,  нехай охороняє  своїх  
дружин,  нехай  дає  іншим  те,  що  їм  належить,  і  нехай  буде  приємним  у  слові,  нехай  буде  привітний  і  
солодкомовний із дружинами інших, але він не повинен підпасти під їхню владу. Адже сказано, що дружини,  
якщо вони  щасливі  й  доброчесні,  якщо  гідні  шанування  і  служать  прикрасами  своїх  будинків,  є  втіленням 
домашнього добробуту.  Тому їх належить охороняти особливо. Нехай він внутрішні покої надасть батькові, а 
кухню  доручить  матері,  до  худоби  нехай  він  приставить  собі  рівного,  а  спостерігати  за  ріллею  нехай  він 
відправляється  сам.  За  поведінкою  осіб,  які  займаються  торгівлею,  нехай  він  доглядає  через  своїх  слуг,  за  
брахманами ж — через своїх синів. Вогонь відбувся з безодні вод, кшатрії — від брахманів, залізо — від каменю.  
Їх виявлена сила впливає на всі предмети, але вона заспокоюється, коли кожний із трьох приходить у зіткнення із 
джерелом свого походження. Люди доброчесні, народжені у високому роду, обдаровані вогнеподібною силою і  
почуттям прощення, завжди залишаються потайливими, не видаючи зовнішніх ознак таємного, подібно вогню, 
схованому в дереві. Той цар, таємниці нарад якого не знають ні сторонні, ні ті, хто перебуває всередині його  
палацу,  але  який  сам  бачить  через  своїх  вивідачів  усе,  що  робиться  у  ворога,  —  той  довго  користується  
верховною владою. Маючи намір щось робити, нехай він не каже про те. Нехай він показує те, що робиться  
стосовно закону, любови та мирської користи лише коли все це вже буде зроблено, і тоді таємниця наради не 
зможе  порушитися.  Піднявшись  на  вершину  гори  або  на  терасу  палацу,  або  усамітнившись  у  безлюдному 
куточку лісу, нехай він там добре обміркує свою нараду.

О нащадку Бгарати,  ні  друг,  якщо він не вчений,  ні  друг  учений,  якщо він не приборканий душею,  не  
повинен знати про високі цілі наради, бо бажане нагромадження багатств і охорона таємниці наради залежать від  
радника. Безсумнівний успіх на стороні того царя, в якого надвірні дізнаються про всі його справи, тільки коли 
вони вже зроблені, і в якого наради тримаються в таємниці. Хто в омані робить справи негідні, той втрачає навіть 
саме життя через їхні несприятливі наслідки. Що ж до справ гідних, то їхнє виконання робить приємність, але їх  
же невиконання приводить згодом до великого каяття.  Той, хто знає про стан росту,  застою і  занепаду,  хто  
знавець у шести методах зовнішньої політики і знає свою власну, та, чия поведінка ніколи не засуджується, — 
той підкоряє собі всю землю, о царю! Тому, чий гнів і радість недаремні, хто сам спостерігає за тим, що належить 
зробити,  і  хто сам дивиться  за  скарбницею,  — тому підкоряється вся  земля ця,  обтяжена скарбами.  Цар не 
повинен  задовольнятися  одним  лише  своїм  ім’ям  і  парасолем,  який  його  затіняє.  Він  повинен  розподіляти 
багатства своєї країни серед своїх служників. Один він не повинен привласнювати все. Брахман знає брахмана,  
муж знає свою жону, володар знає свого радника, цар же знає царя.

Ворог, що заслуговує  смерти, коли опиняється в чиїйсь влади, не повинен бути відпущений на волю, бо  
якщо він не буде вбитий, незабаром виникне від нього небезпека. Завжди варто старанно приборкувати свій гнів 
стосовно божеств, царів і брахманів, а також старих, дітей і знедолених. Людина мудра повинна уникати марної  
сварки, якою бувають зайняті тільки дурні. Цим він здобуває славу в цьому світі та уникає нещастя. Того, чиє  
милосердя марне, а чий гнів безглуздий, люди не хочуть мати володарем над собою, подібно тому як жінки не  
бажають собі  за  чоловіка  євнуха.  Розум  існує  не  для  придбання  багатства,  але  і  безтурботність  не  служить  
причиною нещасть. Лише людина з розумом знає про умови змін, які відбуваються в цьому світі, але не інші.  
Дурень же, о нащадку Бгарати, завжди зневажає тими, хто виділяється своїм віком, поведінкою і знаннями, хто 
виділяється своїм розумом, багатством і високим походженням. Нещастя негайно приходять до того, чиї вчинки 
нешляхетні, хто позбавлений мудрости, заздрий і нечестивий, хто лихословить і піддається гніву.  Відсутність  
облудности, роздача дарунків, непорушення встановлених правил поведінки і добре слово, приваблюють усіх  
істот. Той, хто правдивий, діяльний, вдячний, розумний і прямодушний, якщо навіть у скарбниці його пусто,  
знаходить собі гідне його оточення, в особі друзів, радників і слуг.  Стійкість, душевний спокій, смиренність,  
чистота зовнішня і внутрішня, жалість, невикористання брутальних слів, небажання чинити образи друзям — ці  
сім чеснот вважаються ніби дровами, які підживлюють вогонь успіху.

Хто не віддає іншим належну їм частку, хто злий душею і  невдячний, хто позбавлений сорому — то такої 
низької  людини людям варто уникати,  о володарю людей! Хто, будучи сам винним, викликає гнів у людини  
невинної, котра перебуває поруч із ним, той не може спати спокійно вночі, начебто проводить час в одному  
приміщенні зі змією. Тих, хто скривджений порушеннями їхніх прав і від котрих натомість загрожує небезпека  
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чийомусь добробуту і гараздам, о нащадку Бгарати, — тих завжди варто вмилостивляти немов самих богів. Всі  
предмети, які призначені для жінок, для тих, хто відступився від обов’язків своєї високої касти, і для тих, хто  
нешляхетний у своїх вчинках,  — всі  вони досягають сумнівного успіху.  Люди тих відокремлених місць,  де 
наставляє жінка, ошуканець або дитина, безпомічно опускаються в своєму моральному падінні, подібно тому як  
поринають у ріку плоти, зроблені з каменів. Хто добре обізнаний у загальних цілях роботи, але не в окремих її  
тонкощах, о нащадку Бгарати, тих я вважаю вченими, бо окремі різновиди роботи є допоміжними. Та людина,  
яку вихваляють шахраї,  мандрівні актори та негідні  жінки, насправді не живе вже. Залишивши осторонь тих  
могутніх лучників-пандавів, невимірних у силі, ти, о нащадку Бгарати, поклав на Дурьйодхану великі турботи  
про верховну владу. Ти незабаром побачиш те, що він скотиться звідти, як впав із трьох світів Балі, засліплений 
хмелем свого панування!

Так вістить розділ тридцять восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 9
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Людина не владна над своїм добробутом і нещастям. Вона подібна до дерев’яної ляльки, яку приводять у рух 

мотузки. Адже дійсно, Творцем, його підкорено владі долі! Тож продовжуй говорити, я уважно слухаю тебе.
В і д у р а  м о в и в :
Кажучи  невчасні  слова,  навіть  сам  Бріхаспаті  прирікає  себе  на  повне  неуцтво  і  презирство,  о  нащадку 

Бгарати! Один стає милим завдяки роздачі дарунків, другий — приємною мовою, третій — завдяки заклинанням,  
а ще один — силою лікувальних коренів. Але той, хто від природи милий, однаково залишається милим. Той, хто  
ненависний, не буває ні справедливим, ні розумним, ні вченим. Тому, хто милий, приписують усі справи благі, а  
тому, хто ненависний, — погані, о нащадку Бгарати! Та втрата, о великий царю, що може принести прибуток, не 
є  втратою. Але така дійсно може вважатися втратою, якщо хтось перетерпівши її,  приходить до ще більшої  
втрати. Тих, хто звеличився через багатство, але позбавлений чеснот, варто уникати, о Дхрітараштро!

Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Усе, що ти мовиш, схвалюється мудрими та відповідає моєму майбутньому благу. Але я не смію покинути  

свого сина, бо добре відомо: де справедливість, там і перемога.
В і д у р а  м о в и в :
Той, хто обдарований вродженими чеснотами і відрізняється гарною поведінкою, ніколи не заподіє навіть 

найменшої образи живим істотам. Ті ж, хто зайняті осудом інших, завжди ретельно прагнуть викликати біль в  
останніх і збудити сварку одного з іншим. Великий гріх приймати дарунки від тих і велика небезпека роздавати  
дарунки тим, у кого поганий погляд і в чиєму спілкуванні таїться велика небезпека. Хто відомий як нечестивець і  
в  спілкуванні  з  навколишніми зустрічає  осуд,  хто наділений іншими великими пороками,  тих люди повинні  
уникати. Коли привід до дружби зникає, то дружнє ставлення у низьких людей, благі наслідки від їхньої дружби 
та радість і щастя, які виникають від неї, — все це рушиться. І тоді, ті намагаються зводити огуду на колишнього  
друга свого і намагаються заподіяти йому шкоди, і, якщо навіть втрата, яку вони понесли самі, зовсім незначна,  
вони в осліпленні не знаходять спокою. Людина вчена, придивляючись до всього, вміло і добре обмірковуючи,  
повинна на відстані уникати спілкування з людьми, подібними цим, — низьким, нечестивим і неосвіченим.

Хто допомагає своїм бідним, нещасним і безпомічним родичам, той,  отримуючи синів і  худобу,  досягає 
успіху і користується нев’янучою славою. Ті, хто бажає свого власного блага, повинні завжди підтримувати своїх  
родичів. Тож, о царю царів, ти всіляко повинен сприяти звеличанню свого роду. Гаразди будуть супроводжувати  
тебе,  о  царю,  якщо  ти  будеш  добре  ставитися  до  своїх  родичів.  Адже навіть родичів,  позбавлених  чеснот, 
належить оберігати, о туре з роду Бгарати! А тим більше, мають оберігатися ті, хто обдарований чеснотами і  
очікує  твоєї  прихильности.  Вияви ж свою прихильність до знедолених пандавів,  о  володарю народів!  Нехай 
будуть  їм надані села для забезпечення їх життя, о володарю! Діючи так,  ти знайдеш славу в цьому світі,  о  
володарю людей! Ти старий, і тому тобою, о брате мій, повинен бути встановлений нагляд за синами. Мені ще 
потрібно сказати тобі  для твоєї  користи: знай же,  що я той,  хто бажає тобі  блага! Тому хто бажає власного  
добробуту, о братику мій, не слід затівати сварки зі своїми родичами. Щастям потрібно насолоджуватися завжди 
з родичами, о туре з роду Бгарати! Спільна їжа, розмова один з одним і любов друг до друга — це те, що завжди  
повинні робити родичі. Розладу ж між ними ніколи не повинно бути.  Родичі рятують у цьому світі й родичі  
гублять своїх же близьких. Ті з них, які справедливі у своїх вчинках, рятують у цьому світі, ті ж, хто чинить  
погано, гублять своїх близьких.

О царю царів, будь же справедливим у своїх вчинках до пандавів, о милостивий! Оточений ними, ти будеш 
непереможним для  ворогів.  Якщо родич,  зустрівшись  із  багатим родичем,  тікає  від  нього,  подібно лані,  що 
вгледіла мисливця з  отруєними стрілами у руках,  то  останній приймає на себе гріхи першого.12 О кращий з 
людей, тебе згодом буде мучити каяття, коли ти почуєш про те, що пандави або ж твої сини вбиті. Подумай про  
все  це.  Коли  саме  життя  нестійке,  не  треба  із  самого  початку  братися  за  такі  справи  через  які  доведеться  
страждати лежачи в постелі хворого. Жодна людина не буває невинна у провині, крім Бхаргави. Однак існує  
серед усіх розумних людей і ясна уява про наслідки вчиненого. Якщо Дурьйодхана колись наніс відому образу  
пандавам,  то  вона  повинна  бути  тобою,  найстаршим  у  своєму роду,  повністю усунута,  о  володарю людей! 
Відновивши їх у колишньому становищі, ти в цьому світі очистишся від усіх гріхів, і мудрі будуть шанувати  
тебе, о кращий з людей! Поміркувавши над словами, добре сказаними мудрими наставниками, відповідно до їх  
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важливості, той, хто береться за справи, із самого початку переслідуючи високу мету, надовго затверджується в  
своїй славі.

Скромність  убиває  негідну  поведінку,  доблесть  усуває  неуспіх,  прощення  завжди  придушує  гнів,  благі 
звичаї знищують усі  ознаки зла. Родовід кого-небудь,  о царю, перевіряється предметами його побуту,  місцем 
народження, житлом, поводженням, їжею та одягом. Ніколи не остигає дружба між тими двома особами, у яких  
співзвучні серця, а таємні справи — з таємними справами, а думки — із думками. Той, хто з розумом, повинен  
уникати людини неосвіченої та грубої, як ями схованої травою, бо дружба з такою людиною завжди руйнується. 
Мудрий не повинен ніколи заводити дружби з людьми пихатими, дурними, лютими, зухвалими, і які відступили  
від справедливости. Той, хто вдячний і справедливий, хто правдивий і великодушний, хто цілком відданий і  
приборканий у своїх почуттях, хто дотримується встановлених норм поведінки та ніколи не залишає друга, — 
той і  бажаний як друг.  Відхилення почуттів  від відповідних ним органів нічим не відрізняється від смерти.  
Надмірне ж потурання їм може привести до загибелі  навіть самих богів.  М’якосердя, незлобивість до живих 
істот, прощення, твердість і повага до друзів — все це, за твердженням мудрих, подовжує життя.

Хто,  прийнявши  тверде  рішення,  прагне  за  допомогою  правильної  політики  домогтися  мети,  раніше 
невдалої,  той,  як  визнано,  має  справжню мужність.  Та  людина,  що знає  засоби,  які  потрібно  застосувати  в  
майбутньому, хто прийняв тверде рішення в сьогоденні й хто обізнаний з результатом справи в минулому, — той  
не терпить невдачі в досягненні всіх своїх цілей. Те, що людина переслідує невпинно справою своєю, словом і  
думкою, — те саме і захоплює її саму. Отже, вона повинна завжди чинити те, що служить для її блага. Зусилля,  
спрямовані на досягнення блага, правильна узгодженість між часом, місцем і засобами, знайомство зі священним  
писанням,  заповзятливість,  прямота та  постійне спілкування  з  доброчесними — все це приводить до успіху.  
Непохитна впевненість є основою успіху, подолання нещасть і досягнення гаразду. Той, хто вершить справи, не 
засмучуючись,  стає  великим  і  насолоджується  нескінченним  щастям.  Тож,  немає  нічого  іншого,  більш 
сприятливого  та  більш  підхожого  для  людини  могутньої,  о  братику  мій,  ніж  прощення,  в  усіх  випадках  і  
повсякчас.  Той,  хто  слабкий,  повинен  прощати  всякого,  а  той,  хто  наділений  силою,  повинен  прощати  зі  
спонукань справедливости. Для кого успіх або невдача у досягненні мети однакові за своїми значеннями, тому 
завжди властиве почуття прощення. Якщо хто-небудь і віддається задоволенням, але не відступає від закону та  
користи, він може віддаватися їм досхочу. Але не повинен чинити він подібно дурневі, який надає повну волю 
своїм почуттям.

Успіх ніколи не наступає для тих, хто змучений горем, хто недбайливий до своїх обов’язків, хто заперечує  
існування  богів,  хто  ледачий  і  неприборканий,  і  хто  уникає  зусиль.  Людину,  обдаровану  скромністю  і  від  
лагідности  боязку,  люди  з  ницим  розумом  вважають  слабим  і  переслідують  її.  Людину  найвищою  мірою 
шляхетну і безмежно щедру, надвідважну, яка дотримується надмірно суворої обітниці та вельми горду своєю 
мудрістю, успіх ніколи не залишає зі страху перед нею. Плоди Вед обряди суть, чинені перед священним вогнем,  
плоди знайомства зі священним писанням — це добра вдача і гарна поведінка, плоди дружин — це любовні  
насолоди  і  потомство,  плоди  багатства  —  це  задоволення  і  дарунки.  Хто  чинить  обряди,  спрямовані  на  
досягнення добробуту в потойбічному світі за допомогою багатств, несправедливо придбаних, той не пожинає 
плодів своїх вчинків після смерти, внаслідок порочного придбання цих багатств. Серед пустель, дрімучих лісів і  
неприступних перешкод, серед усіляких негод і нещасть, при небезпеках, коли буває піднята смертельна зброя, у 
тих, хто вцілів, немає вже страху. Зусилля, самоприборкання, твердість, пам’ятливість та підхід до справ після 
належного роздуму — знай, все це — корінь успіху.

Подвижництво становить силу пустельників, Веди становлять силу тих, хто обізнаний на святому письмі,  
заподіяння зла насильством — це сила людей нечестивих, а прощення — це сила доброчесних. Наступні вісім 
предметів  — вода,  коріння,  плоди,  молоко  і  пряжене  масло,  те,  що  зроблено за  бажанням  брахмана  або  за 
велінням вчителя, і ліки — не порушують обітниці. Те, що огидно самому собі, не слід застосовувати до іншого.  
Коротко кажучи, це і є справедливість. Є й інша справедливість, але вона виникає від примхи. Гнів належить 
перемагати прощенням, нечестивого варто скоряти добром, скупого треба скоряти щедрістю, а неправду варто 
перемагати правдою. Не слід мати довіри до жінки, до ошуканця, до людини ледачої, боязкої або лютої, до того,  
хто високо думає про себе, до злодія, до невдячного і до того, хто заперечує існування богів. В того, хто має  
схильність  шанобливо  привітати  старших  і  завжди  прислужує  старцям,  зростають  чотири  відмітні  чесноти: 
велич,  довголіття,  слава  й  сила.  Не  спрямовуй  ти  своїх  помислів  на  такі  цілі,  яких  можна  досягти  тільки 
надмірними зусиллями і порушенням справедливости, або ж преклонінням перед ворогом. Людина, позбавлена  
знання, гідна жалости, любовний зв’язок, який не дає потомства, також викликає жалість, гідні жалости піддані, 
позбавлені харчів, заслуговує жалости й царство, де немає царя.

Шлях — джерело страждань і немочі для істот, які володіють плоттю, вода — джерело нещасть для гір,  
відсутність насолод — джерело страждань для жінок, а словесне жало — джерело мук для серця. Темна пляма  
для Вед — це відсутність повторення їх, пляма для благочестивої жінки — цікавість, пляма для жінок взагалі — 
життя у вигнанні. Вада для золота — це наявність срібла, вада для срібла — наявність олова, вадою для олова  
визнається свинець, для свинцю ж вада — непридатні домішки. Не слід перемагати сон відходом до сну, а жінку 
— любовним бажанням, вогонь не слід перемагати дровами, а хмільний напій не слід перемагати трунком. Хто 
скорив своїх друзів дарунками, хто своїх ворогів переміг у битві, а дружин своїх скорив їжею і напоями, в того  
життя увінчане успіхом. Ті, хто має тисячі, — живуть,  ті, хто має сотні, теж живуть.  О Дхрітараштро, залиш  
бажання! Немає нікого, хто не примудрився б жити тими чи іншими засобами як-небудь. Рис, ячмінь, золото, 
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худоба і жінки, що є на землі, — все це не може бути достатнім навіть для однієї людини. Міркуючи про це,  
мудрий ніколи не повинен журитися через те, що неможливо володіти всім. О царю, я кажу тобі знову: стався  
однаково до всіх синів, якщо є в тебе, о царю, однакове почуття і до синів Панду і до власних!

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

Р о з д і л  4 0
В і д у р а  м о в и в :
До людини доброчесної, котра на прохання благочестивих, без усякої гордости виконує доручену справу, не  

переступаючи  меж  своїх  сил,  швидко  приходить  слава,  бо  люди  благочестиві,  коли  вони  задоволені  такою 
людиною,  здатні  принести  їй  щастя.  Хто  без  попередження,  сам  залишає  навіть  велику  справу,  коли  вона  
сполучена з беззаконням, той живе щасливо, залишивши тягарі мов змія, що скинула свою стару шкіру. Неправда 
при досягненні переваги, віроломне поводження стосовно царя і нещирі наміри до свого вчителя — кожне з цих 
трьох, прирівнюється за своєю гріховністю до вбивства брахмана. Надмірна заздрість, смерть і хвастощі суть 
причини загибелі добробуту.  Неслухняність стосовно наставника, поспішність і балакучість — це три вороги  
науки. Звідки у прагнучого до задоволень можуть бути знання? І в прагнучого до знань не може бути задоволень. 
Або шукаючий задоволень повинен залишити науку,  або прагнучий до науки повинен залишити задоволення.  
Вогонь ніколи не задовольняється дровами, скільки б він їх не поглинав, а великий океан — ріками, скільки б їх  
не вливалося в нього. Смерть ніколи не задовольняється всіма істотами, але може поглинати й далі, а красноока 
красуня  не  задовольняється  чоловіками,  скільки  б  їх  вона  не  мала.  Надія  губить  завзятість,  смерть  губить  
зростання,  гнів — добробут,  скнарість губить  славу,  відсутність  догляду губить  худобу,  а  один розгніваний 
брахман, о царю, губить ціле царство.

Цап, мідний глечик, колісниця, мед і протиотрута, птах, учений брахман, начитаний у Ведах, старий родич і 
злиденний його ровесник, — всі ці, названі, нехай завжди перебувають у твоєму будинку. Цапи й бики, сандал,  
віна (муз. інстр.), дзеркало, мед і пряжене масло, залізо, мідь, мушля й золото, мускус і жовта фарба  — всі  ці 
предмети обіцяють добробут, сказав Ману, і повинні перебувати в хаті кожного, для шанування богів, брахманів 
і гостей, о нащадку Бгарати! Я повинен дати тобі, о друже мій, інший добрий урок — найвище з усіх повчань, що  
однаково обіцяє добробут: ніколи не слід залишати чесноту під впливом пристрасти, страху або жадібности, ба  
навіть заради самого життя. Чеснота вічна, а радість і горе минущі: життя вічне, але окремі його періоди минущі.  
Залишивши те, що минуще, віддавайся тому, що постійне! Будь же задоволений, бо задоволення є найвище з усіх  
придбань! Дивися ж, могутні й прославлені царі, які правили землею, рясну багатством і зерном, підпали під  
владу  Смертоносного  бога,  залишивши  свої  царства  і  усілякі  задоволення.  Сина,  вихованого  із  сумними 
турботами,  коли він умер,  о  царю,  люди,  піднявши його,  виносять з  хати до місця спалення.  З  розпущеним 
волоссям, в жалібному плачу,  вони кидають його на похоронне багаття, немов поліно. Інший насолоджується  
багатством покійного,  в той час як птахи і вогонь пожирають його тіло.  Разом із двома супутниками своїми 
прямує він ув інший світ, тобто в супроводі доброчесних заслуг і своїх гріхів. Кинувши тіло покійного, родичі,  
друзі й сини вертаються назад. Людину ж, кинуту у вогонь, супроводжують лише її власні діяння.

Над цим світом, і під ним, існують велика темрява й морок. Знай, о царю, що це ті місця, де почуття людські 
приходять у великий — розлад. І нехай жодне з них не заволодіє тобою. Якщо ти, прислухавшись уважно до цих  
слів, зможеш у всьому діяти в такий саме спосіб, то ти досягнеш найвищої слави в цьому світі людському, і не 
буде в тобі страху ні тут і ні у світі іншому. О нащадку Бгарати, душа розглядається як ріка, релігійні заслуги —  
її  місця священних омивань,  правда — її  води,  самовладання — її  береги,  смиренність — її  хвилі.  Той, хто 
доброчесний, очищається, зробивши в ній омивання, бо душа — свята, як вода завжди є водою. Життя — це ріка,  
води якої суть п’ять почуттів, а її крокодили й акули — пристрасть і гнів. Приборкавши себе, за допомогою свого 
човна,  переправляйся  через  вири  перероджень!  Хто,  шануючи  і  догоджаючи  своєму  другові,  видатному  в  
мудрості, чесноті, знанні та віком, запитує його поради про те, що треба і не слід робити, той ніколи не буде  
введений в оману. Стійкістю нехай він охороняє від пороків своє природження і шлунок, а руки й ноги — очима.  
Очі й вуха нехай охороняє своїм розумом, а розум і слово — справою своєю.

Брахман, що постійно робить омивання, постійно носить священний шнур, постійно вивчає Веди і відкидає 
впалу їжу, який мовить правду і виконує роботу для свого вчителя, не втрачає світу Брахми. Вивчивши Веди, 
розводячи  священні  вогні  в  кожному  місці,  де  він  перебуває,  зробивши  жертвопринесення  та  захистивши 
підданих, очистивши свою душу, витягуючи зброю на захист корів і брахманів і впавши на полі битви, кшатрій  
попадає на небо. Вивчивши Веди, розподіливши, в належний час, своє багатство серед брахманів, кшатріїв і своїх  
підлеглих, вдихаючи запах диму від трьох священних вогнів, вайшья, коли відійде в інший світ, насолоджується 
небесним блаженством. Шануючи справедливо брахманів, кшатріїв і вайшьїв у належному порядку, і тим, що він  
догодив  їм,  спаливши свої  гріхи,  шудра,  безболісно  залишивши своє  тіло,  отримує  небесне  блаженство.  Це 
викладено тобі закон чотирьох каст (або варн). Слухай мене тепер про причину того, що я скажу тобі. Син Панду 
Юдхіштхіра відпадає від закону кшатріїв. Тому постав його, о царю, в таке положення, щоб він міг виконувати  
обов’язки царів.

Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Це саме так, як ти завжди мене наставляєш. О милий, і моє серце теж схиляється до того, про що ти говориш  

мені. Однак, хоча розум мій завжди прихильний до пандавів саме так, як ти вчиш мене, варто мені зійтися із  
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Дурьйодханою, як розум мій знову обертається на інше. Жодному смертному неможливо переступити долю! В  
усьому я схильний бачити лише прояв долі, людські ж зусилля марні!

Так вістить розділ сороковий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 1
Д х р і т а р а ш т р а  в и р і к :
Якщо є в тебе, о Відуро, що-небудь ще, що ти не вимовив у словах, то повідай мені, бо волію слухати тебе,  

адже речеш ти чудово!
В і д у р а  с к а з а в :
О Дхрітараштро, той вічно юний і древній Санатсуджата 13 вирік, що немає смерти, о нащадку Бгарати! Все 

таємне і явне, що лежить у тебе на серці, о великий царю, — все пояснить він, найкращий з усіх обдарованих  
розумом.

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Хіба ти не знаєш більше, ніж міг би сказати мені сам споконвічний? Ти сам мені скажи, о Відуро, якщо не  

виснажилася ще в тебе премудрість.
В і д у р а  м о в и в :
Я народився з лона жінки-шудри, тому  нічого більше сказати не смію.14 Але про ту премудрість святого 

юнака, знаю я, що вона вічна. Той же, кому довелося народитися із брахманського лона, може розмовляти навіть  
про глибоко таємне і однак не буде осуджений богами. Тому я кажу тобі це.

Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Запитай, о Відуро, від мене того древнього й вічного юнака, яким чином можливо мені тут зустрітися з ним 

у цій моїй тілесності.
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
І став думати тоді Відура про того мудреця, твердого в обітницях. І той, дізнавшись, що про нього думають, 

з’явився йому, о нащадку Бгарати! І прийняв його Відура згідно обряду, запропонованого звичаєм. І коли той сів 
зручно та відпочив трохи, він звернувся до нього: «О блаженний, у Дхрітараштри на серці затаївся якийсь сумнів,  
який я не в змозі  подолати.  Зволь же пояснити йому так,  щоб, вислухавши тебе,  цей володар людей міг би  
цуратися щастя й нещастя, щоб придбання й втрата, приємне і ненависне, старість і смерть, заздрість і страх,  
голод і спрага, гордовитість і велич, відраза та млявість, пристрасть та гнів, занепад і підйом не змогли володіти 
ним!».

Так вістить розділ сорок перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО БЕЗСОННЯ ДХРІТАРАШТРИ ВІД ТУРБОТ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО БЕЗСОННЯ ДХРІТАРАШТРИ ВІД ТУРБОТ
1 Під трьома категоріями людей маються на увазі: друг, той, хто найсильніший, і ворог. (вгору)
2 Під сімома пороками маються на увазі: 1) жінки (striyah), 2) гра в кості (akşāh), 3) полювання (mŗgayā), 4) хмільні  

напої  (рāпа),  5)  брутальність у  мові  (vākpārşya),  6)  суворість покарання (daņdapāruşya)  і  7)  зловживання багатством  
(arthadūşaņa). (вгору)

3 Під шістьма поганими нахилами мається на увазі об’єднання шести внутрішніх ворогів людини (aŗişadvarga), які,  
згідно Артхашастрі,  є  наступні:  1)  пристрасть (kāma),  2)  гнів (krodha),  3)  жадібність (lobha),  4) гордість (māna),  5)  
шаленість  (mada)  і  6)  зарозумілість  (harşa).  Відкиданням  об’єднання  шести  внутрішніх  ворогів  (arişadvargatyāga)  
досягається людиною перемога над почуттями (indriyajaya), основою чого є наука і виховання. (вгору)

4 Згідно Нілакантсі, ця фраза має й другий зміст. Під палатами тут мається на увазі тіло людини, в якому, немов  
двері в будинку, є п’ять органів почуттів (вуха, шкіра та ін.), розумова здібність, розум, почуття свого я і тлінна плоть, —  
тіло, що, подібно трьом стовпам у будинку, підтримують неуцтво, пристрасть і діяльність, і безсторонніми свідками  
яких виступають відповідно п’ять органів почуттів - звук, дотик, форма, смак і запах. (вгору)

5 Цікаво відзначити, що висловлене тут положення знайшло своє більш чітке відображення в Артхашастрі, згідно  
якої  не рекомендується правителеві  втримувати у  своїй владі  підданих,  тримаючи жезл піднятим, «бо цар із  грізним  
жезлом викликає страх у істот, а в кого жезл «слабкий», того зневажають. Того, хто володіє жезлом належним чином,  
поважають, бо жезл, вжитий зі щирим розумінням, приносить людям почуття законності, користь і насолоду. Погано  
використаний  від  невідання,  пристрасті  й  гніву,  він  викликає  гнів  навіть  у  пустельників,  не  кажучи  вже  про  
домогосподарів. Не застосований до справи жезл створює становище, як у риб, тобто через відсутність власника жезла  
більш сильний поїдає слабшого. А оборонений жезлом процвітає». (Артхашастра). (вгору)

6 Під  приборканням  почуттів  мається  на  увазі  здатність  людини  тримати  під  суворим  контролем  свої  п’ять  
почуттів і керувати ними так, щоб вона могла зосереджувати всю свою увагу лише на одному певному об’єкті, зовсім  
абстрагуючись від інших, між якими втрачається відмінність. В Артхашастрі, що являє собою керівництво для царів з  
правління державою, ця думка в більш стислій формі висловлена так: «Збіг між почуттями од вуха, шкіри, ока, язика, носа  
і звука, — дотиком, формою, смаком, запахом — це перемога над почуттями або виконання суті управління». (вгору)

7 Ті, які зроблені соромом — низькі (jañghā-jaghanyāni) — або: ті суть бридкі, погані тощо. Під соромом (jañghā)  
маються на увазі сороміцькі (потаємні) місця (згідно Нілакантхи). (вгору)

8 Життєві джерела (asūm) — букв. «подих» та інші функції. (вгору)
9 Сяндана (syandana) — рід дерева, Dalbergia Ougeinensis. (вгору)
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10 Тут маються на увазі  випадки, коли прочани часто роздають землі й  гроші святим місцям (ашрамам, храмам  
тощо).  За  законами  того  часу,  ці  дарування  не  є  закінченими,  поки  самі  дарувальники  не  повернуться  додому  і  не  
оформлять документи, якщо це стосується землі, чи не заплатять фактично, якщо це стосується нерухомого майна.  
(вгору)

11 Демон божевілля (anila те ж, що і vāуи) — власне, божество вітру. Тут варто розуміти в переносному значенні:  
вітер в подобі демона, що викликає божевілля. В перекладі можна передати і не використовуючи порівняння: впадають в  
стан божевілля. (вгору)

12 Тобто багатий родич приймає на себе гріхи бідного родича, подібно тому як мисливець приймає гріх за вбивство лані  
(Нілакантха). (вгору)

13 Санатсуджата (sanatsujāta)  — древній легендарний брахман,  вічно юний ріши,  один із  чотирьох духовних синів  
Брахми, іменований також Санаткумарою і який вважається головним з найвищих мудреців. Санатсуджата виклав цареві  
Дхрітараштрі,  охопленому  сумнівом,  науку  про  найвищий  дух  (брахмо),  знанням  якої,  разом  з  йогою,  нібито  можна  
перемогти саму смерть. (вгору)

14 Згідно положень індуїзму, шудра не може думати про таємниці брахмо, або божественної субстанції. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО САНАТСУДЖАТУ

Р о з д і л  4 2
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Тоді  мудрий  і  шляхетний  цар  Дхрітараштра,  схваливши  слова,  сказані  Відурою,  став  питати  наодинці  

Санатсуджату, бажаючи осягти найвищу мудрість пізнання.
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
О  Санатсуджато,  я  чув,  що,  за  твоїм  твердженням,  немає  смерти.  Але  ж  боги  і  асури  дотримувалися 

благочестя, аби домогтися безсмертя. Так яке ж із цих двох тверджень правдиве?
С а н а т с у д ж а т а  в і д п о в і в :
Одні  вважають,  що смерти можна уникнути  дотриманням особливих обрядів.  На думку ж інших,  немає 

смерти.  Слухай  мене,  о  царю!  Я  буду  викладати  тобі,  щоб  сумніви  твої  розвіялися.  Обидва  ці  твердження 
правильні,  о  кшатрію!  Але,  на  думку  вчених,  смерть  виникає  від  омани.  Я  ж смерть  пояснюю неуцтвом,  а 
відсутність неуцтва я завжди називаю безсмертям. Адже, від неуцтва асури загинули, а усуненням неуцтва боги 
досягали становища Брахми. Смерть не пожирає живих істот, подібно тигрові, бо сама форма її не може бути  
сприйнята. Але на відміну від цієї форми смерти інші називають Яму, як її уособлення. Безсмертя ж — це пошук 
брахмо,1 воно складається у поглибленому самопізнанні.  У світі  покійних предків править царством той бог 
(Яма), прихильний до доброго і недобрий до поганого. Це його велінням виникають серед людей гнів, неуцтво і 
смерть у формі омани. Заблудлі, вони, перебуваючи у її владі, ідуть із цього світу й знову потрапляють у те  
царство Ями. Туди ж потрапляють слідом і їхні розладнані почуття. Тому смерть прийнято називати «марана» 
(помирання). Ті, хто жадає плодів своєї діяльности, коли справи успішно завершені, — ті теж, залишивши свою 
тілесну оболонку, прямують туди ж і не можуть уникнути смерти.

Хто, міркуючи про вищий дух, впокорює свої кипучі пристрасті, зі зневагою не звертаючи на них уваги, хто, 
у такий спосіб прилучившись до знання, знищує свої бажання, той, як сама смерть, що прийняла вигляд бога  
смерти, руйнує морок невідання. Людина, що слідує своїм пристрастям, гине слідом за своїми бажаннями. Але  
відринувши свої пристрасті, людина змітає із себе всякий пил від них, який є в неї. Це жадоба є безпросвітна  
пітьма неуцтва і для живих істот представляється сущим пеклом. Немов одержимі, вони спрямовуються туди і у  
своєму прагненні линуть до прірви. Прагнення до задоволень спочатку вражає людину, а потім викликає в ній  
пристрасть і гнів. Ці останні ж насильно приводять до смерти. Стійкий же своєю твердістю долає смерть. І якщо 
він не думає про виникаючі бажання, о кшатрію, то нічого з ним не може трапитися, бо смерть для нього — 
однаково що тигр, зроблений із соломи. Внутрішній дух (antar-ātmā), який перебуває у твоєму тілі, коли він під 
впливом гніву і жадібности охоплений оманою, — це і є смерть. Знаючи, що смерть виникає таким шляхом, той,  
хто опирається на знання, не боїться тут смерти. В його сфері, під впливом знання, смерть пропадає, подібно  
тому як гине смертний, потрапивши у сферу впливу смерти.

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Є в цьому світі деякі серед людей, які не дотримуються своїх обов’язків, точно так само є й інші, які тут  

виконують свій обов’язок. Чи може бути пороком знищений закон чи ж закон знищує порок?
С а н а т с у д ж а т а  с к а з а в :
Двоякого роду відплата допускається в цьому світі заради остаточного порятунку: і за вчинки справедливі, і  

за  протилежні.  Людина ж  обізнана,  усуває  законом беззаконня.  Знай,  що для нього справедливість  набагато 
сильніша.

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Розповідають про ті вічні світи, які приготовлені для благочестивих двічінароджених, за їх власні доброчесні  

заслуги. Я хотів би, щоб ти розповів про них у послідовному порядку, а також про інші світи, але тільки не про 
справи тут зроблені, о мудрий!

С а н а т с у д ж а т а  м о в и в :
Ті брахмани, у яких не буває змагання у могутності свого тіла, як серед силанів у силі, пішовши із цього  

життя, сяють у блаженному світі Брахми. Де б не знаходив він їжу та питво більш рясними, немов траву і очерет  
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у період дощів, брахман не повинен, живучи там, мучити себе голодом. Якщо десь мовчазному пустельникові  
будуть виявляти неприхильність і страх, а він не стане виявляти своєї переваги, — той вважається найкращим з 
людей, але ніхто інший. І хто не засмучується побачивши пустельника, який не розповідає про себе самого, і не  
вживає їжі, поки не запропонує частки, належної брахманові, їжа того схвалюється благочестивими. Як собака 
часто поїдає своє блювотиння на шкоду собі, так поїдають своє блювотиння й ті пустельники, які добувають  
засоби до життя завдяки своїй впливовості. «Хай залишаться завжди невідомими мої благочестиві заняття» — 
так  нехай  думає  брахман,  живучи  серед  родичів,  і  нічого  тоді  не  буде  виявлено.  Адже  який  же  брахман  
наважиться вбити в собі таємну душу! І тому, о кшатрію, брахмо, потай,2 вселяється в нього і бачить звідти все.

Брахман повинен бути вільним від напруги і неквапливим, бути гордим від того, що не приймає дарунки, і  
хоча навчений Ведам, він повинен поводитися як недосвідчений, — тільки так може він осягнути брахмо, будучи 
мудрим. Ті двічінароджені, які бідні відносно благ земних і багаті в знанні Вед, — непереможні та непохитні, і їх  
варто вважати втіленням брахмо. Навіть той, хто в цьому світі, роблячи жертвопринесення, може побачити самих 
богів, що дають йому бажані дарунки, не дорівнює тим що пізнали брахмо, бо, діючи так, він сам додає зусиль.  
Того  ж,  насправді,  шанують,  кого,  оскільки  він  ні  до  чого  не  додає  зусиль,  шанують  боги.3 Але  той,  хто 
вшанований іншими, не повинен сам вважати себе гідним цього, і тому не повинен він засмучуватися, бо буде  
позбавлений поваги інших. Тільки вчені вшановують інших — так нехай думає той, кого вшановують. І навпаки, 
ті, хто безглузді, схильні до беззаконня і досвідчені лише у світських науках, ніколи не будуть шанувати того, 
хто гідний поваги, — так нехай думає той, хто сам не шанується. Але мирські почесті й обітниця мовчання у  
подвижників ніколи не співіснують разом, бо відомо, що цей світ існує для тих, хто шукає почестей, а інший — 
для тих, хто дотримується обітниці мовчання. Тут, у цьому світі, щастя перебуває в мирському добробуті, але 
воно ж, з іншого боку, перешкоджає небесному блаженству. Бо блаженство усвідомлення брахмо важкодосяжне 
для того, хто позбавлений істинного пізнання, о кшатрію! Благочестиві кажуть, що для його досягнення існують  
різного роду двері,  через які  важко проникнути.  Це  — правдивість,  прямота,  скромність,  само  ьвпокорення, 
чистота, зовнішня і внутрішня, та знання Вед. Ці шість перешкоджають зарозумілості та омані.

Так вістить розділ сорок другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 3
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Двічінароджений, який вивчає гімни Рігведи, Яджурведи і Самаведи, чи опоганюється гріхом чи ні, якщо він 

вчинить зло?
С а н а т с у д ж а т а  в і д п о в і в :
Ні пісні Самаведи, ні гімни Вед і ні виречення Яджурведи, о мудрий, не рятують його від гріховних учинків,  

— мовлю тобі сущу правду. Священні гімни не рятують від гріха людину, що вводить ув оману і живе кривдою.  
Подібно тому як птахи залишають своє гніздо, коли в них виросли крила, так і священні гімни залишають його, 
коли приходить йому кінець.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Якщо Веди не здатні рятувати знавця Вед, о премудрий, то до чого ж тоді ця вічна балаканина брахманів?
С а н а т с у д ж а т а  в і д п о в і в :
Лише в цьому світі  відбувається подвижництво,  а  плоди його передбачаються в  іншому.  Для брахманів  

призначені й ці світи, якщо вони віддаються покаянню, в якому процвітають.
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Яким робом подвижництво, саме по собі незвичайне, може бути то успішним, а то безуспішним? Про те  

повідай, о Санатсуджато, щоб ми могли дізнатися про це.
С а н а т с у д ж а т а  в і д п о в і в :
Там,  де  є  дванадцять  пороків,  таких  як  гнів  та  інші,  а  також  шість  інших:  злість  тощо,  о  царю,  таке  

подвижництво безуспішне. Там же, де дванадцять чеснот, що опромінюють його, такі як справедливість та інші, 
які  засвоєні  двічінародженими  із  шастр,  таке  подвижництво  успішне.  Гнів,  пристрасть,  жадібність  і  омана, 
допитливість, жорстокість і заздрість, зарозумілість і скорбота, потяг до предметів задоволень, ревнощі та відраза 
— це людські  пороки. Цих дванадцятьох завжди належить уникати людині.  Вони, о царю царів,  чатують на  
людей,  кожного  окремо,  подібно  тому  як  мисливець,  переслідуючи  оленів,  виглядає  їхні  вразливі  місця.  
Хвалькуватість, домагання чужих дружин, зарозумілість, безпричинний гнів, мінливість і відмова в заступництві 
—  ці  шість  поганих  нахилів  опановують  людьми,  схильними  до  гріховних  вчинків,  незважаючи  на  те  що  
приводять вони до великої небезпеки. Хто прагне до задоволення своїх бажань, хто вороже налаштований, хто 
шкодує про те, що віддав, хто скупий, слабосилий і вихваляє об’єднання шести внутрішніх своїх ворогів і хто  
ненавидить своїх дружин — це  сім  інших категорій осіб,  прихильних до зла.  Справедливість  і  правдивість,  
смиренність і подвижництво, незаздрісність, скромність, терпіння та незлобивість, жертвопринесення і роздача  
дарунків, стійкість і знання священного писання — це дванадцять великих обітниць брахмана. Хто вирізниться 
цими дванадцятьма чеснотами, той може панувати над усією цією землею, а хто буде наділений трьома, двома 
або одною з них, той повинен буде визнаний таким, у кого немає ніякої власності.

Самоприборкання, відчуженість і подолання оман 4 — в них полягає безсмертя. Брахмани, що відрізняються 
мудрістю, називають їх якостями, в яких головує істина. Байдужне ставлення до того, що зроблено і втрачено,  
неправда і заздрість, пристрасть і вигода, а також прагнення до наживи, гнів і сум, жадібність і користолюбство,  
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лихослів’я  і  ревнощі,  допитливість,  скорбота  і  насолода,  недбальство  до  своїх  обов’язків,  осуд  інших  і 
зарозумілість, — хто від цих пороків урятований, той благочестивими називається самоприборканим. Що ж до 
відчужености, то найкращим визнається відчуженість шести видів. Це наступні: досягши сприятливого, не слід 
радуватися, а коли осягає неприємність, ніколи не слід віддаватися суму. Коли трапляється, що прохач говорить  
навіть безглузде: «синів улюблених і дружин віддай, але нічого іншого»,— і коли гідній людині, що звертається з  
таким  проханням,  варто  віддати,  що  проситься,  то  в  такому  випадку  це  буде  вважатися  третім  видом 
відчужености.  А ті  види,  які  бувають  через  відмову від  предметів  бажань  і  від  того,  що не  тішаться  ними  
досхочу, або коли не втрачають їх у справах своїх, подібно людині, яку варто наставити на розум, — ті є інші з 
шести видів  відчужености.  Навіть  той,  хто  багатий,  може  бути  наділений всіма  перерахованими чеснотами. 
Омана може містити в собі вісім пороків. Їх варто уникати. Адже той, хто звільнився від п’яти почуттів і від 
проникливого  розуму,  о  нащадку  Бгарати,  а  також  від  минулого  і  майбутнього,  той  через  ці  причини  стає  
щасливим.  Подвижництво,  врятоване  від  зазначених  пороків  і  сполучене  з  такими чеснотами,  буває  завжди  
успішним і обіцяє велике благоденство. Це відповідь на те, про що ти мене запитуєш, о царю царів! Що ще ти  
хотів би почути?

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Людину, наділену знанням п’яти Вед разом з додатковою — Акхьяна, називають найвищою досконалістю, а 

також інших, знавців чотирьох Вед, і тих, хто мають знання трьох Вед, так само і знавців двох Вед або тільки 
однієї, а також інших, які зовсім не знаються на гімнах Вед. Кого ж з них я повинен вважати за осяяного знанням  
брахмо?

С а н а т с у д ж а т а  в і д п о в і в :
Від незнання Єдиного, якого належить пізнати, з’явилася така безліч Вед. Єдине, або брахмо — це суть  

правда. І хтось, о царю царів, здатний осягти цю правду.  Таким чином, не оволодівши ще знаннями Вед, він  
направляє свій розум на досягнення цієї високої мети. Роздача дарунків, вивчення наук і жертвопринесення — 
все  це  виникає  від  здобуття.  У  тих,  хто  відступає  від  істини,  можуть  виникнути  помилкові  бажання.  Тому 
жертвопринесення поширюються від одного лише твердження, що вони відповідають достовірності священного 
писання. В одних це буває від міркування розумом, в інших — від слів, повторюваних при читанні молитов, у  
третіх — від дій при виконанні жертовних обрядів. Людина, успішна в досягненні своїх бажань, панує над своїми 
бажаннями. Однак коли бажання його виявляються марними, він повинен дотримуватися священної обітниці  
Дикшитаврата.5 Адже сама ця назва походить від того ж кореня («дикш», що означає: дотримуватися священної  
обітниці). Для благочестивих же істина є найвища мета. Адже плоди знань завжди очевидні, а подвижництво  
приносить свої плоди за межами земного життя.

Слід знати, що брахман, який без знань і подвижництва лише багато читає, є тільки великим читцем. Тому, о  
кшатрію,  ти  не  повинен  вважати,  що  брахманом  можна  стати  тільки  завдяки  тому,  що  він  читає  священні 
писання. Лише того, хто не відхиляється від істини, повинен ти визнавати за брахмана. Ті гімни, о кшатрію, які  
колись виспівували Атхарван і коло мудреців, називаються «чхандас».  Ті знавці гімнів чхандас, які тільки їх 
читають, не осягають того, що не може бути пізнано тільки через досліджувану Веду. Немає нікого, хто б знав 
достеменно зміст Вед, або ж буває хто-небудь, о царю, що осягає смисл Вед. Той, хто тільки читає Веди, не знає 
того, що має бути пізнане через них. Той же, хто перебуває у правді, осягає те, що слід пізнати.

Я визнаю за брахмана того, хто здатний витлумачити істинне і пізнати самого себе, хто, подолавши свої  
власні сумніви, пояснює всі сумніви інших. В пошуках його не слід іти ні на схід, ні на південь, ні по цей бік, ні  
жодним чином у бічному напрямку.6 Той, хто шукає його, повинен сидіти, занурений у мовчання і не плутатися в 
думках, повинен він звертатися до брахмо, що перебуває в схованках його душі. Адже пустельником-муні стає не 
той, хто дотримується обітниці мовчання, і не той пустельник, хто живе в лісі, вийшовши зі світу. А лише той 
називається найкращим з пустельників, хто осягає те, що пов’язане з вічним духом. Від того, що хто-небудь  
здатний витлумачити всі речі і явища, він і називається всетлумачем. Та людина, яка здатна бачити навіч усі  
світи, стає всевидючою. Той же, хто перебуває в істині і знає брахмо, вважається брахманом, о кшатрію! Він 
може також досягти такого становища, послідовно вдосконалюючись згідно тому, що зазначено у Ведах. Знаючи 
достеменно, я говорю тобі про це.

Так вістить розділ сорок третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 4
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
О Санатсуджато, ти повідав мені словами про досягнення брахмо і всесвітню його форму, — оповідь цю  

важко сприймати, бо піднімається вона над об’єктами мирських бажань. Тому скажи мені про це слово, о юний!
С а н а т с у д ж а т а  с к а з а в :
Це брахмо, про яке ти запитуєш мене з таким запалом, не може бути досягнуте з поспішністю. Невиявлене  

знання я назву споконвічним, і досягається воно розумом тих, хто дотримується обітниці учнівства.
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Ти говориш, що невиявлене знання — саме по собі вічне і досягається дотриманням обітниці учнівства, що 

воно незбагненне тут за допомогою зусиль, о шляхетний, а проявляється лише з часом через обітницю учнівства.  
Як же в такому випадку можна досягти, знання брахмо і безсмертя?

С а н а т с у д ж а т а  в і д п о в і в :
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Ті,  хто в цьому світі  перемагають свої  бажання,  прагнучи досягти стану брахмо, — ті,  затвердившись в 
істині,  витягають свою душу з тіла мов очерет із  заростей.  Тіло створюють двоє:  батько й мати,  о нащадку 
Бгарати! Але нове народження, яке досягається наставляннями вчителя, святе, вільне від старості й безсмертне.  
Ті, хто в цьому світі, увійшовши в «лоно» вчителя і перетворившись на дитину, дотримується обітниці учнівства,  
— ті вже тут стають творцями шастр і потім, залишивши своє тіло, попадають у вище лоно. Того, хто сповіщає у 
вухо іншого тільки правдивим словом, міркуючи про божественне одкровення і  обіцяючи безсмертя, — того  
належить вважати за батька й матір і не треба його кривдити, пам’ятаючи про вчинене ним благо. Учень повинен  
завжди поважати вчителя і, дотримуючись чистоти внутрішньої та зовнішньої, повинен зі старанністю прагнути  
до навчання.  Нехай не загордиться він і  не впаде у гнів,  — це перший щабель учнівства.  Нехай він робить  
приємне  вчителеві  навіть  ціною  самого  свого  життя  й  усіх  багатств  —  словом,  справою  і  думкою,  —  це  
називається другим щаблем учнівства. Поведінка його стосовно дружини вчителя повинна бути такою ж, як і до  
самого вчителя,  — нехай  він  виконує  її  веління  і  буде  люб’язний із  нею,  — це  вважається  третім  щаблем  
учнівства.

Не винагородивши вчителя за навчання, нехай учень, якщо він мудрий, не вимовляє образливих слів «я це й 
так роблю»,7 нехай не дозволяє собі говорити так і навіть думати, — це четвертий щабель учнівства. І яке б  
багатство не діставалося йому під час його проживання у вчителя, все він повинен пропонувати йому. І в такий  
спосіб досягає той свого повного добробуту, властивого благочестивим. Таке ж поводження повинно бути в учня 
і  стосовно сина  вчителя.  Хто  проведе  так свій  час  учнівства,  той завжди  процвітає  в  цьому світі,  здобуває  
численних синів і досягає слави. І люди з усіх боків щедро дають йому свої подарунки і приходять до нього  
виконувати обітницю учнівства.  Такою обітницею учнівства досягли боги свого божественного становища, а  
мудреці, блаженні та премудрі, досягли таким шляхом світу Брахми. Від дотримання такої обітниці у гандхарвів і 
апсар з’явилася краса, силою такої обітниці учнівства сходить сонце, щоб воскресити день. Той, о царю, хто,  
віддаючись подвижництву, насичує за допомогою цього і очищає все своє тіло, той дійсно мудрий, бо він стає 
подібним до дитини, вільної від усяких пристрастей, і перепиняє шлях смерти, коли настає його остання мить.  
Люди, о кшатрію, своїми діяннями в цьому житті, досягають лише тих світів, які гинуть. А той, хто знає брахмо,  
досягає цим усього. І немає, окрім знання, іншого шляху до остаточного порятунку.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Те  небесне  пристановище,  що споглядає  в  цьому світі  вчений  брахман,  — чи  здається  воно  білим або 

червоним, чорним, темно-синім або багряним? Яка справжня форма того вічного й нетлінного пристановища?
С а н а т с у д ж а т а  в і д п о в і в :
Не сяє воно ні світлим, ні червоним, ні чорним, ні сталевим, ні пурпуровим кольором. Не на землі є воно і не 

в повітряному просторі, та не приймає воно форму води в океані. Не в зірках і не в блискавках перебуває воно, і в 
хмарах не видно його форми. Ні у вітрові також і не серед божеств, ні в місяці, ні в сонці не видно його. Ні в 
гімнах Рігведи, ні в жертовних висловах Яджурведи, ні в заклинаннях Атхарваведи і не в чистих піснях Самаведи 
не виявляється воно.  Також ні  в  мелодіях ратхантара і  бархата із  Самаведи,8 о  царю,  і  навіть  не у великих 
обітницях його, звичайно, не видно. Будучи незбагненне, воно лежить за межами темряви неуцтва, і навіть сам 
нищівний Яма розчиняється в ньому під час загибелі світу. За формою воно тонше, ніж вістря бритви, воно також 
і велетенське за формою, більше гір. Це — непохитна основа усього сущого,  воно — безсмертя, то — світи  
всюдисущі, то — брахмо, то — слава, живі істоти походять з нього і повертаються туди ж, щоб розчинитися в  
ньому. Воно — безболісне і велике, піднесене й славетне, — мудрі речуть, що змінюється воно лише в словах. На 
ньому ґрунтується весь цей всесвіт, — ті ж, хто відає це, стають безсмертними.

Так вістить розділ сорок четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 5
С а н а т с у д ж а т а  в і в  д а л і :
Те споконвічне сім’я всесвіту є велике світло променисте, найвища слава, і  його шанують боги, завдяки  

йому сяє сонце. Те сім’я, божественне й вічне, можуть бачити подвижники-йогини своєю думкою. З того сімені  
виникає брахмо і через те сім’я брахмо зростає. Те сім’я перебуває усередині світил і, саме не палаючи жаром,  
запалює те, що містить жар. Існували передвічні води, що уособлювали собою п’ять головних елементів світу,  
серед  тих  небесних  вод  затвердилися  обидва  бога 9 у  повітряному  просторі.  Проникаюче  і  охоплююче  всі 
сторони світу,  божественне сім’я підтримує  обидві твердині — небо і землю. Те сім’я,  божественне й вічне,  
можуть бачити подвижники-йогини своєю думкою. Обох богів, небо й землю, і всі сторони світу, та увесь всесвіт 
підтримує  те  сім’я.  З  нього  походять  усі  сторони  світу  й  ріки,  з  нього  виникають  і  великі  моря.  Те  сім’я, 
божественне й вічне, бачать подвижники-йогини своєю думкою. На колесі вічної колісниці, овіяної нев’янучими 
подвигами, везуть коні Осіненого знаменом мудрости,10 везуть через небесний простір до Того 11 божественного 
та нетлінного.  Те сім’я, божественне і  вічне,  можуть бачити подвижники-йогини своєю думкою. Форма його 
невловима ні в якій подобі, доступній уяві.  І ніхто не може бачити його очима. Але хто здатністю пізнання,  
розумом  і  серцем  пізнає  Його,  ті  стають  безсмертними.  Те  сім’я,  божественне  і  вічне,  можуть  бачити  
подвижники-йогини своєю думкою.

Страшним є ілюзорний потік. Під оберегом богів, він розпадається на дванадцять скупчень.12 Домагаючись 
меду з того потоку, люди стікаються до нього. Те божественне й вічне можуть бачити подвижники-йогини своєю 
думкою. Зібравши той мед, лише пів місяця п’є його в образі бджоли душа, що блукає в тому світі.13 Серед усіх 
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істот для неї призначив його володар у вигляді жертви. Те божественне й вічне можуть бачити подвижники-
йогини своєю думкою.  І  безкрилі  душі  попадають на дерево незнання  ашваттха 14 із  золотим листям,  а там, 
отримавши крила, вони розлітаються кожна у свою сторону, приймаючи нове народження згідно своїх нахилів.15 

Те божественне й вічне можуть бачити подвижники-йогини своєю думкою. Від повного, що є брахмо, творять 
вони всесвіт у всій його повноті, а від повного вони самі стають повними. Від повного вони розсіюють усе, що  
становить повноту,  і  в  результаті  повне,  що є  брахмо,  залишається.  Те  божественне  й вічне  можуть  бачити 
подвижники-йогини своєю думкою. З того повного поширюється вітер,16 у ньому він постійно й стримується.

З нього виникли і Агні, і Сома, і на ньому ж ґрунтується вся сукупність життєвих сил.17 Належить знати, що 
весь цей всесвіт  походить від Того,  але Те ми не можемо пояснити. Те божественне й вічне можуть бачити  
подвижники-йогини своєю думкою. Подих поглинає видихання,18 а видихання поглинає Місяць, як втілена воля. 
Місяць або волю, поглинає Сонце, а Сонце або здатність пізнання поглинає вищий дух або світова душа. Те  
божественне й вічне можуть бачити подвижники-йогини своєю думкою.

Вищий дух подібний лебедеві, який, поки виходить із води, не може підняти навіть однієї ноги, ще глибоко 
зануреної. А якщо йому постійно робити жертвопринесення, то не буде ні смерти, ні безсмертя. Те божественне й  
вічне можуть бачити подвижники-йогини своєю думкою. Такий той великий дух — божественний Пуруша, що 
поглинає вогонь.19 І в того, хто знає такого Пурушу, велич душі не марніє. Те божественне й вічне можуть бачити 
подвижники-йогини своєю думкою. Форма його не доступна для споглядання, його можуть бачити лише зовсім  
чисті серцем. Добрі й мудрі прозрівають розумом. Ті, які линуть до нього, стають безсмертними. Те божественне 
й вічне можуть бачити подвижники-йогини своєю думкою. Як змії ховають від усіх свої затишні лігвища, так і  
люди приховують свої пороки під виглядом гарної вихованості й зовнішнім своїм поводженням. Люди, наділені 
розумом,  омиляються  ними.  І  ці  останні  із  часом  обманюють  свої  жертви  для  того,  щоб  злякати  їх.  Те  
божественне й вічне можуть бачити подвижники-йогини своєю думкою.

Нехай ніколи він не буде в безчесті.  Звідки ж бо тоді для нього смерть і безсмертя? Правда й неправда  
однаково пов’язані  з  істиною.  В існуючого  і  неіснуючого  однакове  джерело.  Те  сім’я,  божественне  й вічне,  
можуть  бачити  подвижники-йогини  своєю  думкою.  Ні  добрими,  ні  поганими  діяннями  неможливо  досягти 
порятунку. Як це  прийнято серед людей,  діяння ті  вважаються рівноцінними.  Те ж саме варто відати і  про 
безсмертя. Хто усвідомив собі це, той може домагатися того меду пізнання брахмо. Те сім’я, божественне й 
вічне, можуть бачити подвижники-йогини своєю думкою. Ні зарозуміла мова не дратує серця його,20 ні жаль, що 
не  вивчено  ним  Веди  чи  не  зроблено  жертвопринесення  священному  вогню.  Ім’я  тому  є  пізнання,  якого 
досягають тільки премудрі. Те божественне й вічне можуть бачити подвижники-йогини своєю думкою. Той, хто 
в такий спосіб у всіх істотах, зайнятих своїми мирськими справами в тих або інших місцях, бачить єдиного  
Атмана,21 навіщо після цього буде  засмучуватися? Яка є потреба в істот у великому джерелі,  куди  звідусіль  
стікаються води, точно така потреба в усіх видах відчувається у брахмана, котрий пізнав Атман.

Розміром з великий палець цей Пуруша, найвищий дух, що перебуває в серці, не доступний спогляданню.  
Ненароджений, він невпинно рухається вдень і  вночі. Той, хто подумає про нього,  стає мудрим і сповненим 
радости. Я є батько й мати, я — також син. Я є душа всього, що існує, що було і що буде. Я є древній Прабатько,  
я — батько й син, о нащадку Бгарати! Ви перебуваєте в моїй душі (Атмані), але ви не мої і я теж не ваш! Душа є 
моє пристановище, душа — причина мого народження. Я пояснений у Ведах, і те, на чому я ґрунтуюся, не старіє.  
Найменший з меншого, доброзичливий, я дію в усіх істотах. Мене знають як Всесвітнього Батька, що перебуває в 
схованках серця всіх живих.

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

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО САНАТСУДЖАТУ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО САНАТСУДЖАТУ
1 Пошук брахмо (brahmacaryam), тобто заняття благочестям заради осягнення Атмана, або найвищого духу, тобто  

божественної субстанції. (вгору)
2 Брахмо, потай — тут брахмо, як божественна субстанція. (вгору)
3 Тут доречно відзначити, що священні книги (шруті) нарочито заявляють, що той, хто домагається поваги через  

здійснення жертвопринесень, не кращий, ніж жертовна тварина для богів. (вгору)
4 Подолання оман (apramādah) — букв. «відсутність недбайливості, уважність», під якою, згідно Нілакантхи, мається 

на увазі пошук самої суті речей, тобто істини. (вгору)
5 Дикшитаврата (dikşitavrata) — обітниця подвижництва, чи самоприборкання, що складається зі стискання кулаків,  

приборкання мови, тобто мовчання, та інших обмежувальних вправ. (вгору)
6 …  бічному  напрямку  —  щодо  розташування  сходу  й  півдня,  якщо  взяти  північ  чи  захід,  то  один  з  них  буде  

розташований збоку іншого. (вгору)
7 Варто розуміти так, що учень, виконуючи повсякденну роботу в будинку вчителя (носить дрова й воду, прибирає  

хату і прислужує вчителеві), і без того бач зробив багато й цим відплатив за його навчання. (вгору)
8 Ратхантара і бархата (rathantara, bārhata) — назви різних мелодій і гімнів, складених у метричній формі й включених  

у Самаведу й інші збірники. (вгору)
9 Обидва бога (devau) — божества, які уособлюють собою індивідуальну душу істоти й Всевишнього (Ішвару),  під  

яким мається на увазі найвищий дух. (вгору)
10 Тобто божество, яке уособлює собою індивідуальну душу живої істоти. (вгору)
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11 Тут під займенником taт — «до Того» мається на увазі Параматма (paramātmā), або найвищий дух, тобто Пуруша,  
що видно з подальшого тексту. (вгору)

12 Розпадається на дванадцять скупчень (dvādaça-pūgām) — згідно Арджунамишрі, а також Девабодсі, це наступні:  
п’ять органів сприйняття (buddhi-indriya), тобто вухо (çrotra), шкіра (tvak), око (cakşus), язик (jihvā) і ніс (nāsikā); п’ять  
органів дії (karma-indriya), тобто мова (vāc), рука (рāņі), нога (pāda), задній прохід (рāуи) і орган розмноження (upastha);  
розум (manas) і життєвий подих (prānāh). Під медом же (madhu) маються на увазі почуттєві насолоди (iпdriya-sukham).  
(вгору)

13 Інакше кажучи, діяльність людини та інших істот, відбувається в цьому світі, під час земного існування, а плоди  
діянь пожинають у світі іншому. Тут під однією «половиною місяця» мається на увазі той період існування душі, коли вона  
втілена, під іншою ж половиною — період поза земним існуванням, коли душа, звільнившись від своєї тілесної оболонки,  
блукає в потойбічному світі, пожинаючи плоди земних своїх діянь. Образно кажучи, в першу половину свого існування душа,  
немов бджола, працюючи, збирає мед, а в іншу половину п’є той мед, насолоджуючись плодами діянь своїх. (вгору)

14 Ашваттха (açvattha) — священне фігове дерево, або смоківниця (Ficus religiosa). Тут у ньому уособлюється незнання  
(avidyā), або, за словами Нілакантхи, мається на увазі «дерево невідання». (вгору)

15 Спочатку, душі, втілюючись, попадають у проявлений світ, де вони існують в оточені авідьї (avidyā). Підкоряючись  
його законам, вони втрачають свою волю і стають ніби безкрилими, бо перебувають у мороці невідання. Коли ж втілення  
скінчилося, душі, звільнившись від тілесної оболонки, знаходять знову крила, тобто звільняються від ілюзії зовнішнього  
світу і «розлітаються кожна у свою сторону», замикаючись у собі самій. (вгору)

16 Під вітром тут маються на увазі, згідно Нілакантсі, п’ять первинних елементів світу. (вгору)
17 Вся сукупність життєвих сил (prāņah), тобто живий організм. (вгору)
18 Тобто повітря поглинає життєвий дух людини. (вгору)
19 Тобто дух, що відсторонився від проявленого і в такий спосіб поринає сам у себе. (вгору)
20 Тобто тих які пізнали брахмо, божественну субстанцію. (вгору)
21 Атман (ātman) — в буквальному розумінні зворотний займенник «сам». В індійській філософії позначає своє «я»,  

тобто абсолютного суб’єкта,  замкнутого в самому собі,  він же — світова душа,  найвищий дух (Paramātmā),  котрий  
ототожнюється з Пурушею, тобто божественною субстанцією. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ПОСЕРЕДНИЦТВО ЧЕРЕЗ ПОСОЛЬСТВО

Р о з д і л  4 6
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Так за бесідою із Санатсуджатою і мудрим Відурою, для царя минула ніч. І коли пройшла та ніч, всі царі, що 

перебували  там,  увійшли,  обрадувані,  в  зал  зборів,  бажаючи  бачити  візника  Санджайю,  який  повернувся  зі  
звісткою від пандавів. Прагнучі почути послання партхів, що відповідає закону та мирській користі, всі царі на 
чолі  з  Дхрітараштрою  відправилися  у  чудовий  зал  зборів.  Бездоганно  вибілений  і  просторий,  він  був  
прикрашений золотою підлогою. Сяючий наче місяць, у своїй блискучій красі, був він окроплений запашною 
водою. Був він заставлений блискучими сидіннями, зробленими із золота й дерева, із сапфіра та слонової кістки,  
— і всі вони були вкриті гарними покривалами. Бгішма, Дрона та Кріпа, Шалья, Крітаварман і Джайядратха,  
Ашваттхаман  і  Вікарна,  Сомадатта,  Бахліка,  велемудрий  Відура  і  Юютсу,  великий  воїн-колісничний  —  всі 
доблесні царі з Дхрітараштрою попереду,  о туре з роду Бгарати, вступили разом у той блискучий зал зборів.  
Духшасана,  Читрасена,  Шакуні,  син  Субали,  Дурмукха,  Духсаха,  Карна,  Улука  і  Вівіншаті  на  чолі  з 
Дурьйодханою, непримиренним царем кауравів, теж увійшли до залу зборів, о царю, як боги — у палац Шакри. І  
коли з руками, подібними до залізних булав, входили туди герої, о царю, той зал зборів, здавалося, нагадував 
собою гірську печеру, заповнену левами.

Увійшовши в зал зборів, ті могутні лучники, примітні у битві і сяйливі мов сонце, сіли на дорогоцінних 
сидіннях. І коли всі царі, о нащадку Бгарати, сіли на сидіннях, брамник сповістив про прибуття сина візника:  
«Ген під’їжджає колісниця, що була  послана до пандавів.  Наш посланець швидко повернувся,  завдяки добре 
об’їждженим коням з країни  Синдху!».  І швидко під’їхавши до двору і зістрибнувши з колісниці, Санджайя,  
прикрашений сережками, зайшов у зал зборів, повний шляхетних царів.

С а н д ж а й я  м о в и в :
Знайте, о каурави, що я відправився до пандавів і зараз повернувся від них. Пандави вітають усіх кауравів 

відповідно до віку кожного. Висловлюючи у відповідь свою повагу, сини Прітхи вітають найстарших і рівних 
собі  за віком, як однолітки,  а також молодших, як кожний того заслуговує  за  роками своїми.  Перед тим як  
відправитися звідси,  я одержав наставляння від Дхрітараштри.  Почуйте  од мене про те,  о  царі,  що сказав я 
пандавам, коли з’явився до них.

Так вістить розділ сорок шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 7
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Я запитую тебе, о Санджайє, у присутності  царів, яке слово, о сину мій, сказав шляхетний і неослабний  

духом Дхананджайя — той проводир воїв, що уриває життя лиходіїв?
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Хай почує Дурьйодхана ці слова, що вимовив шляхетний Арджуна — прагнучий битви Дхананджайя — зі 

схвалення  Юдхіштхіри  і  у  присутності  Кешави.  Безстрашний  у  битві,  який  знає  міць  своїх  рук,  стійкий  і  

51



прагнучий боротися, сказав мені Носій діадеми у присутності Васудеви: «Скажи синові Дхрітараштри при всіх  
кауравах, і щоб чули ті царі, які зібралися для битви з пандавами. Та дивися, щоб усі слова, мною зараз сказані,  
добре почув той цар зі своїми радниками!». Як боги всі слухають завжди уважно свого володаря Громовержця,  
так і пандави та срінджайї слухали вагомі слова, сказані Увінчаним діадемою. Ось що сказав Арджуна,  який  
носить лук Гандіву і жадає боротися, з очима червоними мов лотос: «Якщо син Дхрітараштри не віддасть цареві 
Юдхіштхірі з роду Аджамідха його частки царства, тоді без сумніву це буде такий нечестивий вчинок, коли-
небудь вчинений синами Дхрітараштри, наслідки якого вони ще не відчували на собі. Бо їм не уникнути тоді  
битви  із  Бгімасеною  і  Арджуною,  з  Ашвінами  та  Васудевою,  з  нащадком  Шині  та  Дхріштадьюмною, 
бездоганного у володінні зброєю, і з Шикхандіном, а також з Юдхіштхірою, подібному самому Індрі, який одним 
лише уявним прокльоном може спопелити небо й землю! Якщо сини Дхрітараштри захочуть боротися з ними, то 
ціль пандавів буде повністю досягнута. Не пропонуй тоді миру заради блага пандавів, а вступай у війну із ними,  
якщо хочеш.

Коли благочестивий син Панду, відправлений у вигнання, жив у лісі, його ложем було ложе страждань. Так 
нехай же син Дхрітараштри ляже мертвим на ще більш болісному, сумному ложі, яке стане для нього останнім!  
Прихиляючи  до  себе  скромністю,  мудрістю,  подвижництвом  і  самоприборканням,  а  також  проявом  гніву  і  
багатством, прикритим справедливістю, криводушний син Дхрітараштри, несправедливий у своєму ставленні,  
панував над кауравами і пандавами. Однак завдяки глибокому зосередженню і прямодушності, подвижництву та 
самоприборканню, силі, прихованій за справедливістю, говорячи завжди правду або використовуючи неправду, 
викликану прагненням до блага,1 наш цар, хоча й був обманутий різними хитрощами та злидарював, терпляче 
переніс найтяжчі образи. Коли старший син Панду, приборканий душею, обрушить, палаючи обуренням, свій 
страшний гнів, накопичений за багато років, на кауравів, тоді син Дхрітараштри покається у прийдешній війні.  
Як запалений яскравий вогонь,  залишаючи всюди чорну путь,  спалює суху траву у спеку,  так і  Юдхіштхіра,  
палаючи гнівом,  спопелить військо  сина  Дхрітараштри,  блиснувши лише поглядом.  Коли син Дхрітараштри 
побачить на прі Бгімасену, нестерпного й страшного у своєму пориві Пандава, з палицею у руці, який викидає  
отруту  свого  гніву,  тоді  він  покається  в  битві.  Коли,  нападаючи  з  палицею у  руці  на  синів  Дхрітараштри,  
страшний Бгіма буде вбивати їх немов могутній лев серед череди корів, тоді Дурьйодхана покається в битві.  
Коли Бгіма,  безстрашний навіть перед великою небезпекою,  вправний у володінні  зброєю,  — той нищитель 
ворожих військ  у  битві,  — обрушиться  один на  своїй  колісниці  на  потік  ворожих колісниць,  розтрощуючи  
палицею лави піхоти, і стрімко косячи безліч воїв, буде винищувати військо сина Дхрітараштри мов могутній 
лісоруб рубає сокирою ліс, тоді він покається в битві.

Коли син Дхрітараштри побачить, що величезне його військо знищене, начебто село із солом’яними хатками 
спалене  вогнем,  чи  дозрілий  хліб  на  полях,  спалений  блискавкою,  та  коли  він  побачить,  що  військо  його,  
охоплене  страхом  розсіяно,  і  що  герої  його  вбиті,  а  боязкі  вої  усі  повернули  назад,  обпалені  вогнем  зброї 
Бгімасени,  тоді  Дурьйодхана  покається  в  битві.  Коли  найперший з  воїв  на  колісниці,  Накула,  що  бореться 
чудесними способами, буде, спритно виймаючи із сагайдака сотні стріл, косити ворожих воїв-колісничних, тоді  
син Дхрітараштри покається в затіяній ним війні. Коли звиклий до життєвих зручностей і задоволень Накула  
згадає про своє ложе страждань, на якому йому доводилося лежати тривалий час у лісі, та стане важко дихати з  
люті буцім розгніваний отруйний змій, тоді син Дхрітараштри покається у війні. Готові жертвувати собою, герої, 
спонукувані до боротьби Царем справедливости, о царю, рушать на своїх блискучих колісницях проти ворожого 
війська. Побачивши це, син Дхрітараштри, звичайно, буде потім шкодувати. Коли цар кауравів побачить п’ятьох 
доблесних  синів  Драупаді,  хоча  і  юних  роками,  але  змужнілих  виглядом  і  майстерних  у  володінні  зброєю,  
побачить, як вони, зневажаючи життям, нападають на кекайїв, тоді син Дхрітараштри покається в битві. Коли 
рватиметься до битви Сахадева на безпечній колісниці, позбавленій скрипу коліс, прикрашеній золотими зірками 
і  запряженій  добре  навченими  кіньми,  стинаючи  голови  царів  зливами  своїх  стріл,  коли  при  цій  великій 
небезпеці,  син Дхрітараштри побачить його,  досконалого у володінні  зброєю,  побачить,  як він у запалі  бою 
спритно ухиляється на колісниці то вправо, то вліво, і обрушується на ворога з усіх напрямків, тоді Дурьйодхана  
покається у війні. Справді, відкинувши скромність, могутній і правдоустий Сахадева, досвідчений на прі, знавець  
усіх  законів,  швидкий  і  стрімкий  у  своїх  діях,  наскочивши  в  страшному зіткненні  на  сина  царя  Гандхари,  
знищить його людей!

Коли син Дхрітараштри побачить синів Драупаді, тих могутніх лучників-героїв, майстрів у володінні зброєю 
і досвідчених у битві на колісницях, які нападатимуть на ворогів, подібно страшним отруйним зміям, тоді він 
покається в битві.  Коли Абгіманью,  нищитель ворожих героїв,  в  мистецтві  володіння зброєю рівний самому 
Крішні,  поливаючи немов хмара,  зливами стріл  своїх  ворогів,  буде  придушувати  їх,  тоді  син Дхрітараштри 
покається в битві. Коли син Дхрітараштри побачить сина Субхадри (Абгіманью), хоча і юного роками, та зовсім 
не дитину силою, вправного у володінні зброєю, що подібно Індрі обрушується наче сама смерть на вороже  
військо, тоді він покається в цій війні. Коли юні  прабхадраки,2 знані великою стрімкістю, майстерні на прі та 
наділені левиною міццю, стануть вимотувати синів Дхрітараштри разом з їхніми військами, тоді Дурьйодхана  
покається в цій війні.  Коли обидва найстарших воя на колісницях — Вірата і Друпада, нападаючи кожний зі  
своїм загоном, будуть  тіснити синів Дхрітараштри разом з лавами їхніх військ, тоді Дурьйодхана покається у  
війні. Коли довершений у володінні зброєю Друпада, на своїй колісниці, бажаючи в запалі бою збирати, як у  
жнива, голови юнаків, та буде у гніві зносити їх стрілами, випущеними з лука, тоді покається син Дхрітараштри в 
цій битві. Коли Вірата, нищитель ворожих героїв, вторгнеться в ряди ворожих військ через вразливий проміжок 
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між  ними  за  допомогою  матсьїв,  незворушних  виглядом,  тоді  син  Дхрітараштри  покається  в  битві.  Коли 
побачить син Дхрітараштри попереду війська старшого сина Вірати,  царя матсьїв,  що з незворушним лицем 
стоятиме на колісниці, одягненого в лати заради успіху пандавів, тоді покається він у цій битві.

Коли найперший герой серед кауравів, найсправедливіший син Шантану, буде в бою убитий Шикхандіном, 
тоді без сумніву вороги ніколи не зможуть витримати натиску, — кажу тобі сущу правду. Адже, дійсно, коли, 
валячи  воїв-колісничних,  Шикхандін  на  своїй  колісниці,  під  надійною  охороною,  нападе  на  Бгішму, 
розтрощуючи своїми чудовими кіньми загони ворожих колісниць, тоді син Дхрітараштри покається у війні. Коли 
побачить він сяючого на чолі срінджайїв Дхріштадьюмну, якому мудрий Дрона передав усі таємниці науки зброї,  
буде тоді шкодувати син Дхрітараштри. Адже, справді, коли той проводир військ, невимірний у відвазі, здатний  
витримувати  будь-який  натиск  ворога,  буде  в  шалі  бою  нападати  на  Дрону,  вражаючи  стрілами  синів  
Дхрітараштри, тоді Дурьйодхана покається в цій війні. Ніякі вороги не зможуть протистояти тому леву з роду 
Врішни, що буде боротися проти них, висуваючись уперед, — тому проводиреві сомаків, скромному і мудрому,  
могутньому  і  рішучому,  осяяному  величчю  (Сатьякі).  І  варто  сказати  Дурьйодхані:  «Не  домагайся  всього 
царства. Ми оберемо своїм очільником могутнього й безстрашного воїна на колісниці — Сатьякі, онука Шині,  
майстра у володінні зброєю і незрівнянного в битві!».

Коли той володар воїв з  роду  Шині,  спонукуваний мною, буде,  немов хмара,  поливати своїми стрілами 
ворогів, вкриваючи воїв зливою зброї, тоді син Дхрітараштри покається в цій битві. Коли той могутній стрілець 
із лука,  довгорукий і великий духом, бажаючи боротися, прийме тверде рішення, тоді вороги, немов худоба,  
вчуваючи запах лева, побіжать від нього мов од вогню. Той могутній стрілець із лука,  довгорукий і великий  
духом, здатний розколоти навіть гори й зруйнувати всі три світи, вправний у володінні зброєю і досвідчений в  
битві, наділений незвичайною вправністю рук, він блищить на поле битви наче сонце на небі. Той лев з роду  
Врішни,  нащадок  ядавів,  володіє  різноманітним  і  найдовершенішим  мистецтвом  використання  зброї,  тим 
чудесним  і  невловимим мистецтвом,  що,  за  встановленими правилами,  вважають  найбільш прославленим.  І  
дійсно, Сатьякі наділений всіма цими чеснотами. Коли Суйодхана побачить золоту колісницю Сатьякі з роду 
Мадгу, запряжену чотирма білими кіньми, тоді той негідник, неприборканий душею, буде шкодувати!

Коли він побачить мою грізну колісницю, що блискає золотом і дорогоцінним каменем, запряжену білими 
кіньми  й  осінену  прапором  із  зображенням  мавпи,  керовану  в  битві  самим  Кешавою,  тоді  той  негідник,  
неприборканий душею, буде шкодувати. Коли, він, тупоумний, почує страшний звук тятиви від ударів об шкіряні  
нарукавники, коли почує він подібний до гуркотів грому той гучний звук мого лука Гандіви, пущеного мною в 
хід  у  розпалі  великої  битви,  тоді  негідний  і  злісний  син  Дхрітараштри  покається  в  битві,  втративши своїх 
поплічників і побачивши, як його військо, оточене мороком від зливи моїх стріл, розбігається, подібно чередам 
худоби, з поля бою. Коли подібно блискавці, що спалахує крізь хмари, мій лук Гандіва, що знищує тисячами 
ворогів  у  зіткненнях,  буде  викидати  стріли,  здатні  трощити  кості  і  проникати  у  вразливі  місця,  тоді  син  
Дхрітараштри покається в цій битві. Коли він побачить випущені тятивою з лука Гандіви хмари летючих стріл, з  
добре  відточеним  вістрям,  які  трощитимуть  слонів  і  коней,  закованих  у  панцири,  тоді  син  Дхрітараштри 
покається в  битві.  Коли він,  дурний,  побачить,  що стріли,  послані  ворогами,  відвертають назад мої  стріли з 
підковоподібним вістрям або, простромлені впоперек, розсікатимуться на шматки, тоді той син Дхрітараштри 
покається в битві. Коли величезні стріли, випущені моїми руками, будуть розсікати прекрасні тіла юних воїв,  
подібно тому як птахи видзьобують плоди з вершини дерев, тоді син Дхрітараштри покається в цій битві. Коли 
він побачить падаючих з колісниць, зі спин могутніх слонів і коней своїх воїв, убитих моїми стрілами і тих, що 
лежатимуть на полі бою, тоді син Дхрітараштри покається в цій битві.

Коли,  подібно  богові  смерти  із  широко  відкритим  ротом,  буду  я,  натягаючи  лук,  знищувати  навколо 
збіговиська ворожих піхотинців і колісниць зливами блискаючих стріл, тоді він, бевзюватий, буде шкодувати.  
Коли побачить він своє військо, покрите пилом від моєї колісниці, яка линутиме в усіх напрямках, роздерте дією 
лука Гандіви і  сторопіле, тоді дурень той буде шкодувати.  Коли Дурьйодхана побачить, що все його військо 
кинулося  геть,  а  ратники  покалічені  та  безтямні,  коли  він  побачить,  що  коні  й  слони,  найперші  з  героїв  і 
воєначальники 3 убиті,  а  саме військо знемагає від спраги і  охоплене панічним страхом, і  при цьому в’ючні 
тварини перевтомлені, коли він побачить, що військо його лементує від страждання, побачить також розкидане  
всюди купами волосся, кості й черепи, немов це завершене діяння Володаря створінь, тоді він, безрозсудний, 
буде шкодувати. Коли син Дхрітараштри побачить на моїй колісниці лук Гандіву, Васудеву, його божественну 
мушлю Панчаджанью та моїх коней, обидва невичерпних сагайдака, мою мушлю Девадатту і мене самого, все це  
об’єднане  в  битві,  коли  я  почну  винищувати  кауравів,  подібно  Агні,  що  знищує  разом  сонми  скупчених 
злобливих  примар,  сприяючи  цим  настанню  іншої  юґи  при  закінчені  попередньої,  тоді  покається  і  сам 
Дхрітараштра разом з усіма синами. Коли нечестивий, обійнятий гнівом син Дхрітараштри разом із братами та 
синами й військом втратить свою велич, тоді, втративши свою гордість і тремтячи, він, дурний, буде шкодувати.

Одного ранку,  коли біля води я зробив запропоновані обряди і прочитав молитви, якийсь брахман сказав  
мені  привітно:  «Ти  муситимеш вчинити важкий подвиг,  о  Партхо!  Ти повинен будеш  поборотися  зі  своїми  
ворогами,  о Савьясачине!  Або Індра,  що мчиться на гнідих конях,  із  громовою стрілою у руці,  нехай стане 
поперед тебе, убиваючи ворогів твоїх у битві, або ж Крішна, син Васудеви, нехай охороняє тебе позаду, мчачись  
на  колісниці,  запряженій  чудовими  кіньми  на  чолі  із  Сугривою!».  Пам’ятаючи  про  ці  слова,  я  в  цій  битві,  
відмовившись від могутнього Індри із громовою стрілою у руці, обрав собі союзником Васудеву.  Цей Крішна 
узятий мною для винищення злісних ворогів. І це, як я думаю, призначено мені богами. Той, кому Крішна, сам не  
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борючись на прі, побажає перемоги хоча б у думках своїх, безсумнівно зможе здолати усіх ворогів і навіть, якщо 
трапиться, самих богів з Індрою на чолі, і не може бути в нього побоювань, хоча і належить він до світу людей.  
Той, хто захоче перемогти у битві цього неперевершеного героя, найвідважнішого сина Васудеви, Крішну, — той 
хоче за  допомогою своїх двох рук  переправитися через  неосяжний океан — незрівнянне вмістище вод.  Хто  
побажає розколоти ударом долоні своєї руки безмежну гору Шветагірі, той тільки розтрощить свою руку разом з  
нігтями, але ніякої шкоди заподіяти горі не зможе. Хто захоче перемогти у битві Васудеву,  той хоче голими 
руками погасити палаючий вогонь, або зупинити Сонце й Місяць, або ж викрасти силою у богів амріту. Хто ж 
справді захоче перемогти того Васудеву,  який, розтрощивши своєю силою безліч царів, відвіз на одній-єдиній 
колісниці Рукміні, царівну з роду Бходжа, овіяну славою, і зробив її своєю дружиною, від якої потім народився 
великий духом Прадьюмна Раукмінейя?

Це він,  стрімко розтрощивши гандхарвів і  перемігши всіх синів Нагнаджита, силою звільнив улюбленця  
богів  Сударшанію,4 кинутого до в’язниці, та який молив про допомогу. Це він убив Пандью в місті  Каваті 5 і 
знищив у битві калінгів. Спалене ним місто  Варанасі 6 протягом багатьох років залишалося без охоронця. Той 
цар  нішадів,  Екалавья  іменем,  якого  інші  вважали  непереможним  у  битві,  убитий  Крішною  і  лежить 
бездиханний, як асур Джамбха, який вбився був об скелю. І це теж він разом з Баладевою, як зі своїм другим  
єством,  убив  злобливого  сина  Уграсени,  що  віддавався  покаянню серед  андхаків  і  врішніїв,  а  потім  віддав 
царство Уграсені. Це він поборовся із царем Шальвою, володарем Саубхи, яке не відало страху через силу ілюзії  
і було у повітрі, та схопив у воріт Саубхи своїми руками зброю шатагхни. Хто зі смертних у змозі подолати його  
міць?

Було у асурів місто Прагджьйотиша, страшне, нездоланне і неприступне. Це там могутній Нарака, син Землі,  
відняв у Адіті блискучі сережки з дорогоцінних каменів. Навіть самі боги перелякалися та, зібравшись на чолі з  
Шакрою, щоб повернути їх назад, не могли здолати його. Але бачачи доблесть Кешави, його міць і непереборну 
силу його зброї, знаючи також про мету народження Кешави, вони доручили Крішні винищення цих демонів. І  
Васудева, наділений ознаками божественної всемогутности в досягненні мети, обіцяв зробити той надлюдський  
подвиг.  В місті  Нірмочані  той герой убив  шість  тисяч асурів  і,  стрімко розрубавши сіті  з  бритвоподібними 
вістрями, вбив Муру (асур), і, розтрощивши потім воїнство ракшасів, він вступив у Нірмочану. Це там відбулася 
битва між могутнім Наракою і Вішну, невимірним силою. Убитий Крішною, він лежить бездиханний, подібно  
дереву карнікара, вирваному вітром. Убивши сина Землі Нараку й Муру, мудрий Крішна, незрівнянний у своїй  
доблесті, повернув ті сережки з дорогоцінних каменів і, сяючи красотою, овіяний славою, повернувся до себе.  
Побачивши той страшний подвиг його, вчинений в битві, боги тоді ж подарували йому дарунки, говорячи так: 
«Ніколи не буде в тебе втоми під час бою. В повітрі чи у воді, шлях для тебе завжди буде вільним.  Жодна зброя 
не проникне в твоє тіло». І Крішна тоді був повністю винагородженим. Саме в такому Васудеві, невимірному в 
своїй величі, могутньому, завжди зосереджені досконалості всіх чеснот!

Та  ба,  син  Дхрітараштри  однак  сподівається  здолати  цього  непереборного  Вішну,  безмежного  в  своїй 
могутності, бо лиходій той замишляє запроторити його у в’язницю. Одначе Крішна терпить все це тільки заради 
нас. Той негідник хоче своєю завзятістю викликати розбрат між Крішною та мною. Але наскільки вдасться йому 
відняти в нього любов до пандавів, про те він довідається, зустрівшись на полі битви. Поклонившись синові царя 
Шантану та Дроні разом із сином його, а також синові Шарадвана, що не має собі рівних, я буду боротися, щоб  
повернути наше царство. Зброя благочестивого, котрий стане боротися з пандавами, я думаю, буде пригнічена 
самим богом Дхармою. Переможені у грі в кості за допомогою обману нечестивцями, сини Панду повинні були  
дванадцять років провести в лісі, переносячи всілякі злигодні, та ще один довгий рік в умовах, коли вони повинні 
були залишатися невпізнаними для навколишніх. А ті сини Дхрітараштри, перебуваючи на вершині добробуту,  
чомусь  не  можуть  допустити,  що  пандави  при  здоров’ї.  Якщо  ж  вони  і  переможуть  нас  у  битві,  маючи  
союзниками богів на чолі з Індрою, тоді беззаконня тріумфуватиме над чеснотою. І тоді, звичайно, не буде нічого  
справедливого на землі. Якщо ж він не вважає цю людину, в моїй особі, схильною до такого роду дій і якщо не  
вважає  він  нас  людьми  видатними,  то  я  сподіваюся  разом  з  Васудевою,  як  своїм  другим  єством,  знищити  
Дурьйодхану разом з його родичами. І якщо ці беззаконні дії не припиняються людьми і якщо свої власні вчинки 
людини в ім’я справедливості не визнаються, то, спостерігаючи те й інше, можна бути впевненим, що поразка  
сина Дхрітараштри неминуча.

Вам,  о  каурави,  має  бути  ясно,  що  я  вам  речу:  якщо сини  Дхрітараштри  будуть  боротися,  то  вони  не  
залишаться в живих. Якщо й каурави стануть поводитися інакше, ніж вступити у битву, то їм буде збережене  
життя. Але в тому випадку, якщо вони будуть боротися, ніхто з них не залишиться живим. Убивши всіх синів  
Дхрітараштри разом з Карною, я відвоюю все царство у кауравів.  А ви тим часом, роблячи все,  що кожний 
знаходить  потрібним,  насолоджуйтеся  своїми  друзями,  дружинами  і  синами!  Є  також  у  нас  багато  старих 
брахманів, обізнаних у різних науках, доброї вдачі й високого роду, знавців у циклах років і зайнятих вивченням 
астрології, здатних із упевненістю розпізнавати рух світил і розташування сузір’їв, розгадувати всякі таємниці  
долі  й  пояснювати  питання  божественної  користі,  знавців  у  знаках  зодіаку  і  щогодинних  явищах.  Вони 
пророкують  загальну  загибель  кауравів  і  срінджайїв  та  перемогу  пандавів.  Таким  чином,  ми  вважаємо,  що 
Аджаташатру вже досяг своєї мети в знищені своїх ворогів. Також і Джанардана, той лев із громади врішни, що  
знає про приховане від нас майбутнє,  без сумніву,  бачить все це.  І  я сам також своїм невсипущим розумом  
передбачаю прийдешнє, бо передбачення моє, властиве мені здавна, і не зраджує мені. Якщо сини Дхрітараштри 
будуть боротися, то вони не залишаться в живих. Мій лук Гандіва розкриває свою пащу, не будучи в дії, тятива 
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мого лука тремтить, не будучи натягнута, а стріли, вилазячи з отвору сагайдака, прагнуть щохвилини вилетіти. 
Мій блискучий клинок сам собою виходить із піхов,  подібно тому як виповзає змія,  залишивши свою стару  
шкіру. А на ратищі мого прапора лунають страшні голоси: «Коли ж буде запряжена колісниця твоя, о Увінчаний 
діадемою?». Зграї шакалів піднімають виття вночі, а ракшаси сходять з неба. Олені й шакали, павичі та ворони,  
стерв’ятники і шуліки,  гієни і красиво оперені птахи слідують за моєю колісницею побачивши її,  запряжену 
білими кіньми.

Я один, без допомоги ззовні, зможу зливами стріл відправити усіх войовничих царів у царство Смерти. Як  
палаючий  вогонь  спалює  ліс  у  спеку,  так  і  я,  застосовуючи  різні  способи,  буду  метати  страшну  зброю 
стхунакарна та пашупата,  зброю Брахми, а також і те, що дав мені Шакра. Цілком готовий до згуби ворогів,  
випускаючи цю стрімку зброю, я не залишу нікого з воїв у живих! І тоді я матиму спокій. Це моє остаточне і  
тверде  рішення!  Скажи  їм  про  це,  о  сину  Гавальгани!  Навіть  проти  тих  радників,  разом  з  якими  той  син 
Дхрітараштри  закликав  невпинно  в  союзники  самих  богів  на  чолі  з  Індрою,  —  навіть  проти  них  він 
налаштований вороже. Подивіться-но на його нерозсудливість! Але як сказав старий Бгішма, син Шантану,  і  
Кріпа, і Дрона разом із сином, і мудрий Відура, — як всі вони рекли, так нехай і буде. Нехай каурави всі живуть  
довгі роки!».

Так вістить розділ сорок сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 8
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Тоді, у присутності всіх тих царів, котрі зібралися там, о нащадку Бгарати, Бгішма, син Шантану,  сказав  

Дурьйодхані такі слова: «Одного разу Бріхаспаті та Ушанас прийшли до Брахми. Також і марути разом з Індрою і  
вісім Васу з Ашвінами, адітьї і садхьї, семеро мудреців, які сяють у небі, гандхарва Вішвавасу, сонми чарівних  
апсар з’явилися  до  древнього  Прабатька  світу.  І  вклонившись  володареві  всесвіту,  небожителі  сіли  довкола 
нього. В цей саме час, два древніх божества — мудреці Нара і  Нараяна, ніби вбираючи в себе своєю духовною 
міццю і розумом внутрішню силу тих небожителів, пройшли повз те місце. І тоді Бріхаспаті запитав Брахму:  
«Хто ці двоє, які пройшли повз, не привітавши тебе? Розкажи нам, хто вони, о Прабатьку!».

Б р а х м а  м о в и в :
Ці двоє подвижників, що сяють блиском і красою, опромінюють небо й землю, володіють могутньою силою, 

проникають і перевершують усе, є Нара і Нараяна, які прибули в цей світ з іншого світу. Наділені великою міццю 
та доблестю, вони сяють своєю аскетичною силою. Споконвічні,  вони ж бо завжди своїми діяннями радують  
людей. Шановані богами та гандхарвами, вони тут для викорінення асурів.

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
«Почувши те,— продовжував далі  Бгішма, — Шакра разом з усіма сонмами богів,  на чолі  з  Бріхаспаті,  

відправився туди, де обидва ті божественних мудреця віддавалися аскетичним заняттям. В той час небожителі  
відчували великий страх через ворожнечу між ними та асурами. Тож Індра попросив тоді у великих душею Нари 
і Нараяни дарунок. І ті, о найгідніший з роду Бгарати, сказали йому у відповідь: «Вибирай!». Тоді Шакра мовив 
їм: «Допоможіть нам!». На це вони відповіли Шакрі: «Ми зробимо те, що ти хочеш!». І з їхньою допомогою,  
Шакра, згодом, переміг дайтьїв і данавів. Нара, приборкувач ворогів, знищив у битві сотні й тисячі ворогів Індри 
— пауломів і калакханджів. То був Арджуна,  що, мчачись колами на колісниці, зніс у запалі бою стрілою із  
серповидним вістрям голову асурові Джамбсі, коли той збирався проковтнути свою жертву. Це він потривожив 
місто  дайтьїв  Хіраньяпуру  по  той  бік  океану,  убивши  в  битві  шість  тисяч  асурів,  одягнених  у  непробивні  
обладунки.  То  був  міцнорукий  Арджуна,  підкорювач  ворожих  міст,  що,  перемігши  богів  разом  з  Індрою, 
вмилостивив бога вогню. І Нараяна достоту так само винищив у цьому світі безліч інших демонів. Саме такі ті  
два божественних мудреця, що володіють могутньою силою, які тепер, як ви можете бачити, з’єдналися разом.

Іде поголоска що обидва доблесних і могутніх воя-колісничих, Васудева і Арджуна,  які тепер з’єдналися  
разом, — це саме ті древні божества, зі світу небес — Нара і Нараяна. У світі людському вони непереможні ні 
асурами, ні навіть богами на чолі з Індрою. Нараяна — це Крішна, а Нара — це Пхалгуна. Адже Нараяна і Нара 
— це єдине єство, розділене надвоє. Обоє вони, завдяки своїм діянням, тішаться нетлінними й вічними світами та 
знову й знову народжуються всюди там, де і коли настає час для воєн. Тому їхнє призначення — борючись,  
викорінювати ворогів, — саме так сказав Нарада. Адже про все це він, знавець Вед, повідав громаді врішни. Коли 
ти, о Дурьйодхано, побачиш Кешаву, з мушлею, диском і палицею у руках, і власника грізного лука — Арджуну,  
збройного різними видами зброї, — цих обох передвічних і великих духом Крішн, які сидять на одній колісниці,  
ти, о сину мій, згадаєш мої слова. Якщо ж ні, то над кауравами нависне ця страшна небезпека винищення,7 позаяк 
розум твій, о сину мій, відхилився від закону та мирської користі. Якщо ти не візьмеш до уваги слова мої, то ти 
почуєш про безліч убитих, бо всі каурави поділяють твою думку.  Лише думок трьох, ти один, о туре з роду 
Бгарати, дотримуєшся як думки істинної, а саме Карни, низьконародженого сина візника і проклятого Рамою;  
Шакуні, сина Субали; та ницого, нечестивого брата свого — Духшасани!».

К а р н а  м о в и в :
Не личить тобі, довговічному, ректи такі слова, які ти сказав про мене, о діду наш, бо я дотримуюся закону 

кшатріїв, і не відхиляюся від закону своєї касти. Що ж, крім цього є поганого в мені, за віщо ти гудиш мене?  
Адже за мною немає ніякого гріха, про що коли-небудь би відали сини Дхрітараштри! І я повинен робити все, що 
приємно цареві Дхрітараштрі, а також Дурьйодхані, бо він уже затвердився на царстві.

55



В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Вислухавши слова Карни, Бгішма, син Шантану, звернувшись до великого царя Дхрітараштри сказав знову 

таке слово: «Хоча герой цей і похваляється, що вб’є пандавів, однак він не вартий навіть шістнадцятої частки  
шляхетних пандавів. Знай, що це велике нещастя, яке загрожує обрушитися на злочинних синів твоїх, є справою  
цього злобливого сина візника. Покладаючись на нього, твій син Суйодхана, недалекий розумом, нехтував тими 
героями, божественними нащадками, приборкувачами ворогів. Який же важкий у виконанні подвиг був колись 
зроблений  цим  нечестивцем,  рівний  одному з  тих  подвигів,  що  були  колись  зроблені  кожним  із  пандавів?  
Побачивши в місті  Віраті  свого брата вбитим Дхананджайєю,  який проявив таку високу доблесть,  що ж він  
зробив  тоді?  Коли  Дхананджайя  обрушився  на  всіх  зібраних  разом  кауравів,  і,  розтрощивши  їх,  відвоював 
худобу, хіба його не було там? Коли при подорожі до таборів пастухів сина твого вели у полон гандхарви, де ж 
був тоді син візника, котрий тепер буйствує мов бик? Адже навіть туди прийшли на допомогу — Партха, великий 
духом Бгіма, і обидва близнюка, та перемогли тих гандхарвів! Такі ось, ті багато брехливих тверджень, о туре з  
роду Бгарати, зроблені цим хвальком, який завжди шкодить закону й користі. Благо тобі!».

Вислухавши  ті  слова  Бгішми,  великий  духом  син  Бхарадваджи  промовив  Дхрітараштрі  такі  слова,  
вшанувавши його серед царів: «Нехай буде зроблене те, о царю, що сказав Бгішма, найперший із бгаратів. Ти,  
звісно, не повинен діяти відповідно до слів тих, хто жадібний до багатств. Мир з пандавами, до того, як спалахне  
війна, мені здається найкращим рішенням. Все те, що було сказано Арджуною і викладено опісля Санджайєю, — 
все, я знаю, виконає Пандава, бо немає у трьох світах рівного йому стрільця з лука!». Але, не звертаючи уваги на  
розумні  слова Дрони та Бгішми, цар спитав знову Санджайю про Пандава. І з тієї хвилини, коли цар не дав  
належної відповіді, всі каурави втратили надію на життя.

Так вістить розділ сорок восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 9
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Що мовить той цар-Пандава, син Дхарми, почувши, що ці численні війська зібралися тут, готові до бою? 

Чого бажає Юдхіштхіра,  прагнучи у гніві  своєму боротися? На кого ж із  братів своїх і  синів,  дивиться він,  
занурений у свої думи? І хто відмовляє того доброчесного царя, знавця закону,  розгніваного обманом дурних 
моїх синів, кажучи йому «дотримуйся миру» або «бийся»?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Панчали разом з пандавами дивляться на лице царя Юдхіштхіри, благо тобі, й він же всіх їх стримує. Потоки 

колісниць  пандавів  і  панчалів  прибувають  окремими  загонами  до  Юдхіштхіри,  радуючи  сина  Кунті.  Як 
висхідному сонцю, що розвіює морок, радуються панчали союзу Каунтейї, осяйному блиском, немов це потік 
піднятого світла. Аж до пастухів і вівчарів — панчали, кекайї та матсьї радуються Юдхіштхірі, синові Панду, що 
сам  звеселяється  у  радості.  Брахманські  дівчата  та  дівчата-кшатрійки,  а  також  дочки  вайшьїв,  грайливо 
наближаються до Партхи, щоб глянути на нього, одягненого у броні.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Розкажи нам, о Санджайє, які війська мають сомаки разом із Дхріштадьюмною, і які війська у інших? І з ким 

у союзі пандави мають намір боротися з нами?
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Коли спитали про те сина Гавальгани, серед кауравів у залі  зборів,  той глибоко зітхнув і,  подумавши з  

хвилину,  без  усякої  на  те  причини,  раптово  упав  без  тями.  І  тоді  на  тих  зборах  царів,  служник  вигукнув:  
«Санджайя, о великий царю, знепритомнів і впав на землю. Він не проронив жодного слова, втративши розум і  
почуття!».

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Безсумнівно,  Санджайя  побачив  синів  Кунті  —  могутніх  воїв  на  колісниці,  й  серце  його  сильно 

стривожилося, побачивши тих героїв-тигрів серед людей.
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Опритомнівши  та  заспокоївшись,  Санджайя,  о  великий  царю,  мовив  так  Дхрітараштрі  в  залі  зборів,  у 

присутності кауравів: «Я дійсно бачив, о володарю царів, синів Кунті, могутніх воїв-колісничних, схудлих від 
самоприборкання, коли вони жили у будинку царя матсьїв. Слухай, о великий царю, з ким пандави мають намір 
виступити проти нас. З тим, хто, будучи справедливим душею, ні в гніві та не зі страху, ні з пристрасти чи ж  
власної  вигоди  та не  в  результаті  обговорення,  не  відступить  ніколи  від  правди.  Хто,  о  великий  царю,  є 
прикладом у питаннях закону, будучи сам найкращим з охоронців закону, — з тим царем Аджаташатру мають 
намір пандави виступити проти вас. З тим, силі чиїх рук немає нікого рівного йому на землі, хто, володіючи 
своїм луком, підкорив усіх царів своїй владі, — з тим Бгімасеною мають намір пандави виступити проти вас. Це 
той син Кунті,  Врікодара, який став притулком для своїх братів-пандавів, коли вибиралися вони з палаючого 
смоляного будинку та уникли людожера Хідімби, — той син Кунті, Врікодара, що став для них притулком і там  
де цар країни Синдху викрав дочку Яджнясени. Саме в союзі з тим, хто визволив усіх пандавів, тих, які зібралися 
разом, від спалення у Варанаваті, мають намір вони поборотися з вами. В союзі з тим, хто, виконуючи примху 
Крішни-Драупаді,  убив  демонів,  котрі  звуться  кродхаваша,  пройшовши  через  неприступну  і  страшну  гору 
Гандхамадану, і чиїм могутнім рукам додана сила десяти тисяч слонів, — з тим Бгімасеною мають намір пандави  
виступити проти вас.
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Разом з тим героєм, що заради задоволення бога вогню, маючи другом своїм і супутником лише Крішну,  
переміг колись у битві Пурандару. З тим, хто битвою задовольнив самого володаря гір Магадеву, із тризубцем у 
руці, того бога богів — чоловіка Уми. Хто, володіючи своїм луком, підкорив своїй владі усіх царів земних,— з  
тим Віджайєю мають намір пандави поборотися з  вами.  Той чудесний воїн Накула,  що скорив усю Західну  
країну,  густонаселену  племенами  млеччхів,  перебуває  там  серед  пандавів.  З  тим  миловидим  героєм,  
незрівнянним лучником, сином Мадрі, о Кауравьє, мають намір пандави боротися проти вас. З тим, хто переміг у 
битві воїв Каші й Анги, магадхів та калінгів, — з тим Сахадевою мають намір пандави виступити проти вас. З  
тим, з ким можуть по силі рівнятися лише чотири мужа на землі: Ашваттхаман, Дхріштакету,  Прадьюмна та 
Рукміні,  — з тим героєм серед людей Сахадевою, найменшим і найулюбленішим сином Мадрі,  мають намір  
пандави боротися проти вас.

Та, яка колись жила у царя Каші, як його дочка і вчинила суворе покаяння. Яка, бажаючи навіть після своєї 
смерти знищення Бгішми, відродилася дочкою царя Панчали, а потім, з волі випадку, стала чоловіком. Той, о 
тигре серед людей, хто знає чесноти і недоліки жіночої та чоловічої статі. Той царевич Панчали, нескоримий у 
битві, який поборовся з калінгами, той Шикхандін, майстерний у володінні зброєю.

З ним у союзі мають намір пандави поборотися проти вас, о каурави! З тим, якого якша колись з жінки 
перетворив на чоловіка, заради знищення Бгішми,— з тим могутнім і страшним лучником мають намір пандави  
поборотися проти вас. З тими могутніми лучниками — п’ятьма братами, царевичами з роду Кекайя, — тими 
героями, одягненими в блискучі панцири, мають намір вони боротися проти вас. З тим міцноруким героєм із  
громади врішни, що відрізняється великою спритністю у володінні зброєю, завзятістю та справжньою доблестю,  
— з тим Ююдханою доведеться вам боротися. В союзі з тим, хто на деякий час був притулком для шляхетних  
пандавів,— з тим Віратою мають намір пандави вступити у бій проти вас. Володар Каші, той могутній воїн-
колісничний, що царює у Варанасі, став їхнім військовим союзником. З ним пандави мають намір боротися проти 
вас.

Зі шляхетними синами Драупаді, ще дітьми за віком, але непереможними в битві та рівними, при зіткненні,  
отруйним зміям, мають намір пандави виступити проти вас. З Абгіманью, що силою своєю рівний Крішні, а в 
самоприборкані дорівнює Юдхіштхірі, — з ним разом мають намір пандави виступити на бій проти вас. З тим  
могутнім воїном Дхріштакету,  славетним сином Шишупали,  незрівнянним силою своєю й,  коли розгніваний,  
неприступним на  прі,  — з  тим  царем  чедіїв  мають  намір  пандави  боротися  проти  вас.  З  тим,  хто  служить 
притулком для пандавів, як Васава для богів,— з тим Васудевою мають намір пандави боротися проти вас. Також  
із Шарабхою,8 братом володаря чедіїв, о туре з роду Бгарати, разом з Каракаршею — з ними обома разом, мають 
намір  вони  боротися  проти  вас.  Сахадева,  син  Джарасандхи,  і  Джайятсена  — обоє  вони,  а  також  шалений  
Друпада, наділений великою силою, бажають боротися, зневажаючи життям, за пандавів. Ці та інші царі прибули 
туди зі східних і північних країв. Спираючись на них, Цар справедливости готується до війни».

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

Р о з д і л  5 0
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Всі ці герої, названі тобою, сповнені великої відваги, але всі вони, разом узяті,  рівні одному Бгімі. Адже 

перед розгніваним Бгімасеною, о сину мій, народжується в мене великий страх, немов у гладкого оленя перед 
розлютованим тигром. Я не сплю всі ночі, глибоко зітхаючи, о сину мій, я відчуваю страх перед Врікодарою, як  
слабка тварина перед левом. Адже він,  міцнорукий,  силою своєю рівний самому Шакрі, і  я не бачу в цьому 
війську нікого, хто міг би протистояти йому в сутичці. Шалений у гніві та непохитний у ворожнечі, той син  
Кунті й Панду не сміється навіть жартам, він божеволіє з люті, прискалює око і говорить громовим голосом.  
Безмірно стрімкий і відважний, міцнорукий і всесильний, він уб’є в бою моїх дурних синів. Адже Врікодара, той 
бик з роду Куру, махаючи своєю палицею, подібно богові смерти, з булавою у руці, розтрощить їх усіх, скутих 
від нанесених ударів, зламаними стегнами. Я бачу думкою страшну палицю з добре загартованої сталі, оздоблену 
золотом, яка нависла, немов прокляття Брахми.

Як лев, сповнений сили, серед стада тварин, так і Бгіма буде вирувати серед загонів моїх військ. Він один  
серед пандавів проявляв завжди жорстоко свою силу проти всіх моїх синів.  Занадто ненажерливий і  буйний 
надмірно,  він  навіть  у  дитинстві  завжди був  лютим.  Серце  моє  здригається  при  думці,  що  ще  в  дитинстві,  
Дурьйодхана та інші  мої сини,  коли боролися з  ним граючись,  були завжди переможені  ним немов слоном.  
Завдяки його силі, мої сини постійно терпіли утиски. Це, саме Бгіма, страшний у своїй могутності, був причиною  
нашого розбрату. Я начебто бачу наяву збудженого від гніву Бгіму, котрий б’ється на передньому краї битви і  
пожирає моє військо з воїв, слонів і коней! Героя, рівного Дроні та Арджуні в мистецтві володіння зброєю, у  
швидкості подібного швидкості вітру, — назви мені такого, о Санджайє, який був би здатний знищити шаленого 
Бгімасену? Я вважаю великим щастям, що тим відважним нищителем не були ще тоді вбиті всі мої сини. Як  
може звичайна людина протистояти стрімкості його у битві, коли ним були знищені якши й ракшаси, наділені  
страшною силою?

Він навіть у дитячі роки свої, ніколи не перебував під моїм наглядом, о Санджайє! Засмучений поводженням 
дурних синів моїх, хіба може той Пандава піти тепер під мій вплив? Жорстокий, він може від злости навіть  
зломитися, але зовсім не може зігнутися. Яким чином Врікодара, що косує поглядом і хмурить суворо брови, 
може втихомиритися? З могутніми плечима, незрівнянний силою і прекрасний виглядом, високий наче пальма,  
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Бгімасена ростом вище Арджуни на відстань проміжку між великим і вказівним пальцем. Швидкістю, середній 
син Панду, перевершує коней, а силою перевершує слонів. Могутній, він говорить невиразним голосом і очі має 
медового кольору.  Поставою своєю й міццю,  Пандава  був  саме  таким ще в  дитинстві,  як  я  вже давно чув,  
вірогідно,  з  вуст  Вьяси.  Кращий з  воїв,  Бгіма,  коли розгніваний у  битві,  знищить залізною булавою загони 
колісниць і слонів, коней і воїв. Нетерпеливий і постійно гнівний, жорстокий і страшний своєю силою, який діє 
всупереч своїм бажанням, він, о сину мій, був раніше ображений мною. Як можуть сини мої витримати його  
палицю, виготовлену із заліза, пряму й масивну, з гарними шипами і оздоблену золотом, стоголосу, що вбиває 
сотнями?

О  сину  мій,  дурні,  вони  хочуть  переправитися  через  неприступний  океан,  створений  Бгімасеною, 
безбережний і бездонний, без човна на ньому, з бурхливими потоками у вигляді злив зі стріл! Та й справді дурні,  
хоча і уявляють себе мудрими, вони не слухають мене, навіть коли я ремствую на них. Бачачи тільки мед під час 
збору його, вони зовсім не думають про страшне падіння, яке загрожує на вершині скелі.9 Ті, хто затіває битву із 
самим  богом  вітру  у  подобі  людській,  приречені  Творцем  на  загибель,  як  гладкі  тварини  намічені  левом.  
Шестигранну  палицю  в  чотири  лікті  довжиною,  невимірну  силою  і  смертельну  при  зіткненні,  як  зможуть 
витримати мої сини, о рідний мій, коли вона буде пущена проти них? Коли він, махаючи своєю палицею, буде 
трощити  голови  ворожих  слонів  і,  облизуючи  язиком  куточки  свого  рота,  щохвилинно  зітхаючи,  буде  зі 
страшним риком обрушуватися  на втікачів,  та з  гучним криком нападати на збуджених слонів,  які  кинуться  
проти нього, коли, проникаючи до лав моїх колісниць, буде він убивати на вибір, кращих з воїв,— хіба зможе  
тоді  потомство  моє  врятуватися  від  нього,  як  від  палаючого  вогню?  Примушуючи  тікати  мої  війська  й 
прокладаючи крізь них собі шлях, він міцнорукий, немов пританцьовуючи з палицею у руці, покаже приклад 
загибелі світу наприкінці юґи.

Як збожеволілий від тічки слон, що знищує квітучі  дерева, вторгнеться в запалі битви Врікодара у лави 
війська синів моїх.  Очищаючи колісниці мої  від воїв,  прапорів і  пробитих барабанів,  шматуючи ратників на  
колісницях і слонах, той тигр серед людей, мов стрімкий потік Ґанги, який несе різні дерева, що ростуть у воді й  
по берегах, вдереться у величезне військо моїх синів, о Санджайє! Притиснені силою Бгімасени, сини мої та їхні  
служники  й  усі  царі,  об’єднані  з  ними,  неодмінно  потраплять  у  владу  його,  о  Санджайє?  Це  він  колись, 
увійшовши за допомогою Крішни у внутрішні світлиці Джарасандхи, здолав того царя, сповненого могутньої 
сили. Той володар Магадхи, мудрий Джарасандха, підкоривши цілком богиню Землю своїй владі, пригноблював 
її своєю силою. Тим, що каурави завдяки доблесті Бгішми, а андхаки й врішни, завдяки своїй політиці, не підпали 
під владу його, вони були зобов’язані їхній щасливій долі. Що може бути дивніше того, що відважний син Панду,  
з’явившись до того царя, з одними лише голими руками, без усякої зброї убив його миттєво?

Як отруйна змія випускає отруту,  накопичену протягом довгого часу, так і він вивергне в шалі бою силу 
свого гніву на синів моїх, о Санджайє! Як могутній Індра, кращий з богів, карає данавів громовою стрілою, так і  
Бгімасена з палицею у руках знищить моїх синів. Неприступного і непереборного, шаленого у своєму пориві й 
відвазі, з мідно-червоними очима, начебто зараз я бачу Врікодару, як він обрушується на них. Навіть коли він без 
палиці й лука,  без колісниці та обладунків бореться одними лише голими руками, хто з людей може встояти 
перед ним? Бгішма і брахман Дрона, також і Кріпа, син Шарадвана — всі вони знають так само, як і я, про силу  
мудрого Бгіми. Обізнані на звичаї шляхетних, прагнучи загинути в битві, ці тури серед чоловіків будуть стояти  
на чолі військ. Доля всесильна, особливо якщо це  стосується чоловіка,10 тому,  навіть передбачаючи перемогу 
пандавів у битві, я не втримую своїх синів. Ці могутні лучники мої, прагнучі ступати древнім шляхом, що веде до 
царства Індри, віддадуть свої життя в битві, оберігаючи земну славу! Мої сини, о сину мій, такі ж стосовно цих 
лучників,  як і  пандави стосовно них, бо всі  вони є онуками Бгішми й учнями Дрони та Кріпи.  Та незначна,  
бажана послуга,  о  Санджайє,  що була  нами зроблена цим трьом вельмишановним особам,  безсумнівно буде  
відплачена ними через їхнє прихильне ставлення.

Кажуть,  що  смерть  у  битві  для  брахмана,  що  бере  до  рук  зброю  і  бажає  виконати  обов’язок  кшатрія, 
вважається найкращою та похвальною.11 Однак я журюся за усіма, хто буде боротися з пандавами. Та небезпека, 
про яку ще спочатку говорив Відура, тепер уже наступила. Але я не вважаю, що мудрість здатна розсіяти горе, о  
Санджайє! З іншої сторони й саме горе, коли воно стає надмірно тяжким, здатне відняти мудрість. Адже навіть  
мудреці, що звільнилися від мирських турбот і спостерігають з боку всі зміни у всесвіті, бувають раді щастю і  
засмучуються нещастям! Що ж ректи про мене, який має свої прихильності до тисячі таких істотних речей, як  
сини, царство і дружини, онуки та родичі! Яке ж може бути в мене сильне терпіння при настанні такої страшної  
небезпеки! Міркуючи про всілякі обставини, я передбачаю неминучу загибель кауравів. Гра в кості, очевидно,  
повинна  послужити  причиною великої  небезпеки,  що  загрожує  кауравам.  Цей гріх  був  зроблений з  жадоби 
дурним  Дурьйодханою,  ласим  до  багатства.  Я  вважаю все  це  наслідком  непорушного  закону  часу,  що  йде 
швидкоплинно. Прив’язаний до колеса часу, як його обід, я не маю сил відірватися від нього. Що ж мені робити,  
і як мені варто вчинити, і куди я повинен іти, о Санджайє? Ці дурні каурави загинуть усі, потрапивши у владу  
часу. Неспроможний, я буду слухати, о сину мій, крики жінок, коли будуть убиті сто моїх синів. О, як же смерть 
може обрушитися на мене! Подібно тому як палаючий вогонь у спекотну пору, роздмуханий вітром, спалює суху  
траву, точно так само і Пандава з палицею у руках буде, разом з Арджуною, убивати всіх прихильників моїх!

Так вістить розділ п’ятдесятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  5 1
Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Той,  від  кого  ми  ніколи  не  чули  щоб  були  ним  вимовлені  слова  неправди,  і  за  кого  буде  боротися 

Дхананджайя, — той може затвердити своє панування навіть над трьома світами. Міркуючи безперестану, я не 
бачу такого воїна, який на своїй колісниці міг би виступити у битві проти того, хто носить лук Гандіву. Коли, 
володар лука Гандіва мече зубчасті дротики й стріли, здатні простромлювати груди ворожих воїв, немає жодного 
рівного  йому  в  битві  суперника.  Якщо  ж  Дрона  та  Карна,  обидва  героя,  ці  тури  серед  чоловіків,  будуть 
протистояти йому, то через їхню шляхетність, результат виявиться досить сумнівним для всього світу, і не буде  
за мною перемоги.  Карна  жалісливий і недбалий, а наставник старий і як учитель прихильний до свого учня.  
Партха ж вправний в усьому і могутній та твердий у володінні луком. Страшним може бути між ними бій, але ні  
для кого з них він не закінчиться поразкою, бо всі вони знавці мистецтва володіння зброєю, хоробрі й усі вони 
здобули собі велику славу. Вони можуть відмовитися навіть від панування над усіма безсмертними, але не від 
випадку здобути перемогу.  Мир безсумнівно може бути досягнутий лише при поразці або цих двох, Дрони і  
Карни, або ж Арджуни. Адже немає нікого, хто може перемогти Арджуну, і тим більше немає нікого, хто може 
вбити його! Яким же робом можна заспокоїти його гнів,  що був  скипів проти дурних моїх синів? Інші  теж 
знайомі з мистецтвом володіння зброєю, вони то перемагають, то програють, але чув я, що Арджуна незмінно  
бере  тільки  повну  перемогу.  Тридцять  три  роки  пройшло  з  тих  пір,  як  Арджуна,  запрошений  богом  Агні, 
задовольнив його жертвою в лісі Кхандава, перемігши всіх богів. І я ніколи не чув про яку-небудь його поразку.

Як у випадку з Індрою, перемога завжди залишається за ним, так і тут, о сину мій, перемогу безсумнівно 
одержить той, чиїм візником на прі виступить Хрішикеша, що володіє однаковою із ним вдачею і поведінкою.  
Ми чули, що обидва Крішни (Крішна-Арджуна) разом на одній колісниці та натягнутий лук Гандіва — ці три 
сили — з’єдналися разом. У нас же самих немає ні лука подібного, ні воїна, як Арджуна,  ні візника, подібного 
Крішні! Дурні прихильники Дурьйодхани не знають цього. Блискаюча громова стріла, потрапляючи в голову,  
залишає дещо неушкодженим, о Санджайє, але не залишають нічого не знищеним, о сину мій, стріли, випущені  
Увінчаним  діадемою.  Навіть  зараз  уявляється  мені  Пхалгуна,  що  мече  стріли,  спустошуючи  все  навколо  і  
відтинаючи голови зливами цієї зброї! Навіть тепер здається мені, начебто пожежа з палаючих навкруги стріл,  
запалена Гандівою, спалює в сутичці війська моїх синів! Навіть тепер уявляється мені, що перелякане шумом  
колісниці Савьясачина, тремтить з жаху численне військо бгаратів! Як страшний вогонь, що поширюється усюди, 
роздмуханий вітром спалює сильним полум’ям суху траву,  точно так само й полум’я його стріл спалить мої  
війська. Коли Увінчаний діадемою буде стояти у битві, як смертельний ворог, викидаючи хмари гострих стріл,  
він буде так само непереборний мов нищівна смерть, спонукувана самим Творцем. Коли я буду чути постійно 
про численні погані прикмети в оселях кауравів, навколо них і на головній ділянці битви, то це буде означати, що 
наступає загибель бгаратів!

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

Р о з д і л  5 2
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Як і всі пандави відважні й жадають здобути перемогу, так само і їхні прихильники готові пожертвувати  

своїми життями та повні рішучости узяти перемогу. Адже ти сам повідав мені про моїх могутніх супротивників:  
про царів панчалів, кекайїв, матсьїв і магадхів, а також про правителів  Ватсабхуми.12 І той, хто з власної волі 
може підкорити своїй владі ці три світи з Індрою на чолі, навіть той могутній Крішна, найперший у всесвіті,  
рішуче  стоїть за  перемогу пандавів.  Що ж до Сатьякі,  то він за  одну мить отримав од Арджуни  всю науку  
володіння зброєю. І той нащадок Шині буде стояти на бойовищі, мечучи свої стріли, як хлібороб сіє насіння. І  
Дхріштадьюмна,  царевич  Панчали,  той  могутній  воїн-колісничний,  вершитель  страшних  подвигів  і  знавець 
найдосконаліших видів зброї, буде боротися проти моїх військ. Сильний страх, о сину мій, народжується в мені  
від гніву Юдхіштхіри, від доблесті  Арджуни,  від обох близнюків та од Бгімасени! Коли буде  розкинута сіть  
дивовижних  стріл  усередині  мого  війська  цими  володарями  людей,  вони  знищать  його.  Тому  я  журюся,  о  
Санджайє!

Син Панду Юдхіштхіра, прекрасний собою і шляхетний, сяє щастям і славою Брахми, обдарований розумом  
і високою мудрістю, він володіє справедливою душею. Маючи в достатній мірі союзників і радників, а також все 
необхідне для бойового застосування й тих, хто це застосовує, маючи братів, свекрів і синів — могутніх воїв на 
колісницях, той Пандава, тигр серед людей, наділений також терпінням і здатністю зберігати таємницю наради,  
він  незлобивий і  щедрий,  скромний і  здатний переконувати  силою правди,  має  великі  знання,  приборканий  
душею, прислужує старшим і стриманий у своїх почуттях. А отже, коли він, обдарований всіма цими чеснотами,  
подібний до палаючого вогню, який же дурень, приречений на смерть і який втратив розум, кинеться, подібно  
метеликові на палаючий і невідворотний вогонь Пандави? Цар, блиском подібний до чистого золота наче вогонь  
із  високим  струнким  полум’ям,  знищить  без  останку  моїх  дурних  синів  під  час  битви.  Тому  я  вважаю 
неправильним боротися з ними. Ви, о каурави, теж повинні зрозуміти це. У випадку війни безсумнівно наступить  
загибель усього роду Куру. Це представляється мені зовсім очевидним, і, якщо ми будемо чинити відповідно до  
цього, розум мій може заспокоїтися. І якщо війна для вас небажана, то ми повинні докласти зусиль до досягнення 
миру. Юдхіштхіра ніколи не зневажить нами, коли ми будемо шукати шляхи до примирення, бо він засуджує  
мене тільки за те, що бачить в мені причину цієї несправедливої звади.
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Так вістить розділ п’ятдесят другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 3
С а н д ж а й я  м о в и в :
Це саме так, о великий царю, як ти говориш, о нащадку Бгарати! У випадку якщо почнеться війна, загибель 

роду кшатріїв від лука Гандіви вже вирішена. Але того я не розумію, як ти, будучи постійно мудрим і знаючим  
про доблесть Савьясачина, все ж попадаєш під вплив синів своїх! Хоча ти, о туре з роду Бгарати,  із самого  
початку кривдив партхів і хоча робив ти неодноразово такі гріхи, зараз не час, о великий царю, віддаватися суму.  
Той, хто є справжнім батьком чи другом, завжди турботливим і прихильним душею, повинен шукати шляхів до 
добробуту своїх синів, але той, хто усіх ненавидить, не може називатися батьком. Чуючи про поразку пандавів 
під час гри в кості, ти, о великий царю, сміявся мов дитя, вигукуючи: «Цей виграв, це придбано!». Коли сипалися  
образливі слова на партхів, ти залишався байдужним, задоволений думкою, що сини твої виграють усе царство. 
Тому ти не міг передбачати його неминучого падіння. Країна кауравів разом з областю Джангала є, о великий  
царю, твоїм царством, успадкованим від батька. Ти ж, однак, заволодів усією землею, виграною в кості цими 
героями. Завойована міццю власних рук, ця земля була партхами передана тобі. Ти ж, о кращий з царів, проте 
вважаєш, що вся вона належна тобі. Коли сини твої, схоплені царем гандхарвів, уже поринали у вічні води океану 
буття де не було човна для порятунку, саме Партха повернув їх назад, о кращий з царів! Ти сміявся буцім дитина,  
знову й знову над пандавами, о царю, коли вони, переможені у грі в кості, віддалялися до лісу вигнання!

Коли Арджуна виливає суцільні зливи гострих стріл, сохнуть навіть цілі моря, а що ж казати про істот із  
плоті й крові! Пхалгуна — найперший зі стрільців, лук Гандіва — найкращий з усіх луків, Кешава — найліпший 
з усіх сущих, диск Сударшана — кращий з усіх видів такої зброї, а сяючий прапор із зображенням мавпи — 
кращий із сяючих тут. Той хто несе все це на своїй колісниці, запряженої білими кіньми, знищить усіх нас, немов  
піднесене вже колесо часу!13 Тепер уже вся земля належить йому, о туре з роду Бгарати, і царем воістину є він, за 
кого, о кращий з царів, готові боротися Бгіма та Арджуна! І при вигляді війська твого, яке впадає в розпач від 
нищівних ударів Бгіми, каурави на чолі з Дурьйодханою прийдуть до своєї загибелі, бо перелякані від страху  
перед Бгімою, сини твої, о великий царю, і царі, що йдуть за ними, не зможуть здобути перемоги, о володарю!  
Матсьї  та панчали разом з кекайями, шальвейї і  шурасени — всі  вони не мають тепер поваги до тебе й усі  
зневажають  тебе,  бо  знають  про  міць  того  мудрого  царя,  та  всі  вони  перейшли  на  сторону  Партхи.  Того 
нечестивця, о великий царю, сина твого, котрий своїми гидкими вчинками пригноблював синів Панду, відданих 
справедливости, та які зовсім не заслуговують таких образ, необхідно разом з його прихильниками стримувати  
всіма способами. І тут не треба тобі засмучуватися. Ще у часи гри в кості, мною та мудрим Відурою говорилося  
про це.  Всі  ці  голосіння твої  з  приводу пандавів,  о нащадку Бгарати,  начебто ти вже зовсім безпомічний,  о 
володарю царів, є марними!

Так вістить розділ п’ятдесят третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 4
Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Не бійся, о великий царю! І не треба тобі за нами сумувати! Ми здатні, о царю, володарю наш, перемогти  

ворогів у битві! Коли партхи пішли в ліс у вигнання, до них прибув Нищитель Мадгу разом з великим військом, 
здатним скорити ворожі країни. Слідом за ним з’явилися до партхів також кекайї, Дхріштакету й Дхріштадьюмна 
з  роду Прішати  та  багато  інших царів,  що  супроводжували  їх.  І  ті  могутні  вої-колісничні,  з’їхалися  разом, 
неподалік  од  Індрапрастхи.  І  зібравшись  разом,  вони  стали  засуджувати  тебе  й  усіх  кауравів.  І  ті  ж  вої  із  
Крішною на чолі, о нащадку Бгарати, усі разом вшанували Юдхіштхіру, що сидів серед них, одягнений у шкуру 
антилопи. Потім царі стали вмовляти його повернути назад своє царство, а тебе разом із твоїми прихильниками  
вони  мали  намір  убити.  Почувши  про  це,  о  туре  з  роду  Бгарати,  я  звернувся  до  Бгішми,  Дрони  й  Кріпи, 
стурбований страхом, о царю, перед загибеллю, що загрожує нашим родичам.

Я сказав їм тоді: «Пандави не будуть дотримуватися угоди укладеної з тобою, — так я вважаю, бо Васудева  
бажає повного нашого винищення. Всі ви, крім Відури, будете знищені шляхетним Крішною, але не буде вбитий 
знаючий  закон  Дхрітараштра,  кращий  з  роду  Куру.  Домігшись  повного  нашого  винищення,  о  батьку  мій,  
Джанардана  хоче  віддати  цілком  все  царство  кауравів  Юдхіштхірі.  То  як  же  найкраще  вчинити?  Повністю 
підкоритися чи тікати? Чи ж ми повинні будемо боротися з ворогами, ризикуючи пожертвувати своїм життям? 
Якщо ж ми підемо проти них війною, то поразка наша буде безсумнівною, бо всі царі слухняні волі Юдхіштхіри.  
В усьому царстві ми викликали невдоволення своїх підданих, і друзі наші теж гніваються на нас. Всі царі погано  
озиваються про нас, і особливо всі друзі та родичі. Якщо ми підкоримося, то для родичів і близьких не буде в  
цьому провини на вічні часи. Я тільки переймаюся за батька мого — володаря людей, наділеного замість зору  
оком мудрости, бо через мене він може опинитися у біді й буде приречений на нескінченні страждання. Адже  
тобі,  о кращий з людей, відомо ще раніше, що сини твої  через мене ставилися вороже до своїх недругів.  Ті  
могутні  вої  на  колісницях,  сини  Панду,  помстяться  нам  за  всі  ворожі  дії  винищуванням  усього  роду  царя  
Дхрітараштри разом з його радниками!».

Так я сказав їм тоді. І помітивши, що я охоплений великою тривогою, і почуття мої у повному розладі, о  
нащадку  Бгарати,  Дрона,  Бгішма,  Кріпа  й  син  Дрони  звернулися  тоді  до  мене  зі  словами:  «Не  бійся,  о  
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приборкувачу ворогів! Адже, якщо вороги наші поведуть ворожі дії проти нас, вони не в змозі будуть перемогти 
нас  у  бою,  о  володарю людей!  Кожний  з  нас  окремо  здатний  перемогти  всіх  царів.  Нехай  вони  прийдуть.  
Гострими стрілами ми зіб’ємо з них пиху. Засмучений смертю свого батька, колись Бгішма один, на одній-єдиній  
колісниці переміг усіх царів, о нащадку Бгарати! Розлютований, він, найперший з роду Куру,  убив безліч їх. І  
тоді вони, зі  страху перед ним, здалися цьому Девавраті  («бажаний богам»),  шукаючи у нього захисту.  Цей 
Бгішма, з’єднавшись із нами, цілком здатний перемогти ворогів на полі прі. Тому хай розсіється твій страх, о  
туре з роду Бгарати!». Саме таким було рішення, прийняте в той час цими героями, невимірними у своїй силі.

Колись уся земля перебувала під владою ворогів. Однак тепер вони не в  змозі перемогти нас у битві, бо 
вороги наші, пандави, зараз не мають прихильників і позбавлені могутности. Земля ж тепер перебуває під нашою 
кормигою, о туре з роду Бгарати, і всі царі, зібрані мною, переслідують єдину з нами мету в щасті та лихові. Знай  
же, о кращий з роду Куру,  що всі ті царі підуть за мене  у  вогонь чи воду, о приборкувачу ворогів! Всі вони 
сміються  над  тобою,  бачачи  як  ти,  охоплений  горем,  голосиш з  будь-якого  приводу,  немов  божевільний,  і  
лякаєшся при вихвалянні ворогів! Адже кожний з цих царів здатний протистояти пандавам! Кожний поважає  
себе. Хай розвіється страх, що оволодів тобою! Навіть сам Васава не зможе перемогти все моє величезне військо 
й  навіть  самому  Брахмі  Самосущому,  якщо  він  побажає  знищити  його,  не  до  снаги  буде  його  знищити.  
Юдхіштхіра,  втративши  усяку  надію  одержати  хоча  б  місто,  просить  тільки  п’ять  сіл,  бо  він,  о  володарю, 
відчуває  страх перед моїм військом, а також перед моєю міццю.  Те,  що ти вважаєш Врікодару,  сина Кунті,  
найсильнішим, не відповідає істині, бо не відаєш ти, о нащадку Бгарати, про межі моєї могутности. Адже немає  
нікого на землі, рівного мені у битві на палицях! Не було ще нікого, хто перевершив мене в цьому, і не буде 
нікого! Відданий своїм заняттям, перетерпівши тягарі у домі мого вчителя, я досконало оволодів там військовою 
наукою. Тому немає ніколи в мене страху ні перед Бгімою, ні перед іншими!

Коли я учнем, смиренно прислужував Санкаршані (Рамі), благо тобі, в нього було тверде переконання, що 
немає  рівного  Дурьйодхані  в  мистецтві  володіння  палицею.  В  битві  я  дорівнюю  Санкаршані,  а  силою  я  
перевершую всіх на землі. Бгіма ніколи не зможе стерпіти удару моєї палиці в бою. Один удар, який я у гніві  
наніс би Бгімі, о царю, відправив би його негайно у страшну оселю Вайвасвати. Я хотів би, о царю, побачити 
Врікодару з палицею у руках. Адже це моє постійне бажання, яке я плекав протягом довгого часу! Одержавши 
удар моєї палиці в битві, син Прітхи Врікодара звалиться на землю мертвим з розтрощеним тілом. Від одного  
удару,  нанесеного  моєю  палицею,  навіть  гора  Хімаван  може  бути  рознесена  на  сто  тисяч  уламків.  І  сам  
Врікодара,  а також Васудева  і  Арджуна  знають добре ту істину,  що немає рівного Дурьйодхані  в мистецтві  
володіння палицею. Тож хай розвіється твій страх перед Врікодарою, бо я знищу його в жорстокій сутичці. Не 
треба тобі, о царю, віддаватися зневірі!

І  коли  він  буде  мною вбитий,  численні  вої  на  колісницях,  рівні  йому або переважаючі  силою,  швидко 
скинуть Арджуну, о туре з роду Бгарати! Бгішма, Дрона, Кріпа, син Дрони, Карна, Бхурішравас, Шалья, володар 
Прагджьйотиши, і Джайядратха, цар Синдху, кожний з них окремо здатний убити пандавів, о нащадку Бгарати! І 
об’єднавшись разом, вони в одну мить відправлять їх ув оселю Ями! Справді, немає причин, чому ж об’єднане 
військо  всіх  царів не  в  змозі  перемогти одного Партху Дхананджайю.  Від  зливи стріл,  сотнями й тисячами 
випущених  Бгішмою  і  Дроною,  сином  Дрони  й  Кріпою,  Партха  попростує  до  житла  Ями.  Адже  дід  наш,  
породжений  від  Ґанги,  перевершує  самого  Шантану,  о  нащадку  Бгарати!  Подібний  до  мудреця-брахмана  і  
нестерпний навіть для богів, він прийняв своє народження серед людей. Адже батьком його, вельми задоволеним 
ним,  був  заповіданий  йому  такий  дарунок:  «Ти  не  помреш,  поки  не  буде  на  те  твого  бажання!».  Від 
брахманського мудреця  Бхарадваджи народився в дерев’яній посудині  Дрона.  А від Дрони,  о великий царю, 
народився його син Ашваттхаман, знавець довершеної зброї. Також і Кріпа, цей найперший з наставників, веде 
своє народження від великого мудреця Гаутами. Породжений у кущі очерету, він, повний величі, не може бути  
вбитим, — так я вважаю. Ці троє — батько, мати та вуй Ашваттхамана — всі, о великий царю, породжені не від  
жіночої утроби! І той герой Ашваттхаман, теж на моїй стороні. Всі ці могутні вої-колісничні, о великий царю,  
подібні до богів і можуть під час бою заподіяти муки навіть самому Шакрі, о туре з роду Бгарати!

Карна теж, думається мені, дорівнює Бгішмі, Дроні й Кріпі. Адже сам Рама визнав це, о нащадку Бгарати, 
сказавши йому: «Ти рівний мені!». У Карни були блискучі гарні сережки, з якими він і народився. Заради догоди  
Шачи їх випросив у того приборкувача ворогів могутній Індра, о великий царю, в обмін на жахаючий дротик, 
який  вражає  без  промаху.  І  коли  Карна  захищений  таким  дротиком,  як  же  може  залишитися  в  живих 
Дхананджайя? Перемога моя так само безсумнівна, о царю, як плід, що я тримаю у своїй руці. Також і повна  
поразка моїх ворогів стала вже очевидною на землі. Цей Бгішма може щодня вбивати по десять тисяч воїв, о  
нащадку Бгарати! А йому рівні могутні стрільці з лука — Дрона, син Дрони й Кріпа. До того ж, о приборкувачу  
ворогів, серед воїв загони саншаптаків дали таку клятву: «Або ми уб’ємо Арджуну, або Дхананджайя уб’є нас!».  
Та й інші царі, о володарю, вважають, що вони здатні вбити Савьясачина. Так чому ж ти, о царю, без усякої  
причини тривожишся? Коли Бгімасена буде вбитий, хто ж інший з них буде боротися, о нащадку Бгарати! Скажи 
мені  про  це,  якщо  ти  знаєш  когось  серед  супротивників,  о  приборкувачу  ворогів!  Всі  п’ятеро  братів, 
Дхріштадьюмна і Сатьякі — ці семеро воїв ворога, о царю, вважаються його головною силою.

У нас  же  ті,  хто  вважаються  видатними воями,  — це  Бгішма,  Дрона,  Кріпа  й  інші.  Син Дрони,  Карна 
Вайкартана, Сомадатта, Бахліка, Шалья, володар Прагджьйотиши, а також цар  Авантійський 14 і Джайядратха. 
Потім,  о  володарю  народів,  твої  сини:  Духшасана,  Дурмукха,  Духсаха,  Шрутаюс,  Читрасена,  Пурумитра,  
Вівіншаті, два воя — Шала і Бхурішравас та Вікарна. Адже мною, о царю, зібрані одинадцять акшаухіні військ. У  
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ворогів же військ менше, ніж у мене, — тільки сім акшаухіні. Тож, яким же чином може мене спіткати поразка?  
Бріхаспаті сказав, що військо, менше на одну третину, має бути змушеним боротися. Моє ж військо, о царю,  
перевершує вороже на одну третину. Крім того, я спостерігаю, о нащадку Бгарати, що військо наших ворогів має 
багато недоліків, у той час як моє власне військо має безліч високих чеснот, о володарю народів! Приймаючи до 
уваги все це, о нащадку Бгарати: перевага моїх військ, з однієї сторони, і недостатність сил пандавів, з іншої, ти 
не повинен впадати у замішання!

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Сказавши так, о нащадку Бгарати, той підкорювач ворожих міст знову спитав Санджайю, прагнучи дізнатися  

про відповідні приготування пандавів.
Так вістить розділ п’ятдесят четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 5
Д у р ь й о д х а н а  с п и т а в :
Зібравши разом із царями, сім акшаухіні військ, о Санджайє, що ж має намір робити син Кунті Юдхіштхіра, 

спрямовуючи свої думи до війни?
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Юдхіштхіра, о царю, досить бадьорий, коли спрямовує свої думки до війни. Також Бгімасена та Арджуна. 

Обидва брата-близнюка також не відчувають страху. Бажаючи вправлятися в мантрах, ним отриманих, син Кунті  
— Бібхатсу запріг свою божественну колісницю, опромінюючи всі сторони світу. Ми побачили його одягненим у 
броню, що нагадує собою хмару, освітлену сяйвом блискавок. Подумавши про мантри, він весело звернувся до 
мене: «Дивися, о Санджайє, це тільки перші ознаки. Ми безсумнівно переможемо!». І дійсно, те що сказав мені  
Бібхатсу, я теж вважаю правильним.

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Ти  з  радістю вихваляєш синів  Прітхи,  переможених  у  грі  в  кості!  Розкажи  тепер,  які  коні  впряжені  в 

колісницю Арджуни і який прапор на ній.
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Бхаувана  (Вішвакарман),  або  інакше Тваштрі  —  митець  богів,  о  великий володарю народів,  створив за 

допомогою Шакри й Дхатрі 15 різні форми для колісниці Арджуни. І проявом божественної ілюзії, вони додали ці 
чудові  форми його прапору — великі  та  малі,  що не мають собі  ціни.  І  цей прапор вкривав своїм блиском  
відстань навколо на цілу йоджану, і якби навіть зустрічалися на шляху дерева, рух його не міг бути зупинений,  
бо до такої ілюзії вдався Бхаувана, створюючи його. Як у небесному просторі показується лук Шакри різних  
барв, і ми не можемо дізнатися, що це таке по суті своїй, таким точно створив Бхаувана і прапор, бо краса його 
проявляється в різноманітних формах. Як кужелі диму, змішаного з вогнем, піднімаються нагору, потьмарюючи 
небо і приймаючи яскраві кольори та вигадливі обриси, так точно й той прапор, створений Бхауваною, майорячи,  
здіймається вгору. Хіба що лише він не має ваги, і не може бути йому перешкод!

І  в  ту  колісницю  запряжені  чудові  коні  білої  масті,  швидкістю  рівні  вітру,  отримані  в  дарунок  від  
Читраратхи. Та ще, колись, одночасно з ними був подарований дарунок, силою якого та сотня коней повсякчас, 
скільки б їх не вбивали, завжди залишається цілою. А в колісницю царя Юдхіштхіри запряжені величезні коні,  
рівні  тим  своєю  силою,  нагадуючи  мастю  бивні  слона.  В  колісницю  ж  Бгімасени  запряжені  скакуни,  що  
нагадують білоногих антилоп, які в битві відрізняються швидкістю рівною швидкості вітру. А коні, чиї тулуби  
темної  масті,  а  спини строкаті  мов крила куріпок,  даровані турботливим братом Пхалгуною і  переважаючих 
власних коней брата, радісно везуть  Сахадеву.  А Накулу з роду Аджамідха, сина Мадрі, везуть  немов Індру,  
відважного ворога Врітри, найперші з коней, даровані йому самим могутнім Індрою, сильні наче вітер та стрімкі.  
І теж чудові рослі коні, рівні за віком і силою тим, що у пандавів, та які відрізняються швидкістю й незрівнянні  
своїми тілами, всі отримані в дарунок від божества, везуть юних царевичів, синів Субхадри та Драупаді.

Так вістить розділ п’ятдесят п’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 6
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Кого, о Санджайє, ти бачив із прибулих туди на заклик Юдхіштхіри і хто буде за пандавів боротися проти  

військ мого сина?
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Я бачив прибулого туди Крішну,  найпершого з андхаків і  врішни,  а також Чекитану та Сатьякі,  інакше 

прозваного  Ююдханою.  І  ті  могутні  вої-колісничні,  обидва  горді  своєю  мужністю  і  прославлені  усюди,  
приєдналися до пандавів, кожний з акшаухіні війська. І Друпада, цар панчалів, у супроводі десяти хоробрих своїх  
синів — Сатьяджита та інших, на чолі з Дхріштадьюмною і під захистом Шикхандіна, озброївши своїх воїв усім 
необхідним, з’явився до Юдхіштхіри з акшаухіні  війська,  щоб віддати йому данину поваги. Також і володар 
землі  Вірата  разом  із  синами  Шанкхою  і  Уттарою,  та  героями  Сурьядаттою  й  іншими,  під  верховенством  
Мадірашви,16 в оточенні акшаухіні війська, супроводжуваний у такий спосіб братами та синами, приєднався до 
Партхи. Так само син Джарасандхи, цар Магадхи, і Дхріштакету,  цар чедіїв, прибули туди порізно, кожний у  
супроводі акшаухіні війська. І всі п’ятеро братів-кекайїв під пурпурними прапорами приєднались до пандавів, у  
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супроводі  акшаухіні  війська.  Їх  я  бачив зібраних звідусіль  у  такій  незліченній  кількості,  — вони будуть  за  
пандавів боротися з військом сина Дхрітараштри.

Шляхетний Дхріштадьюмна, знавець у бойових шикуваннях військ, прийнятих у людей і богів, гандхарвів та  
асурів, стоїть на чолі того війська. Бгішма, син Шантану, о царю, призначений Шикхандіну, як супротивник, а  
Вірата разом з воями-матсьями буде підтримувати останнього. Протиборчою ж парою старшому синові Панду 
призначений могутній володар мадрів, хоча деякі й кажуть, що обидва вони не можуть вважатися рівними один  
одному.  Дурьйодхана із синами й сотнею своїх братів,  а також східні  та південні правителі  становлять пару  
суперників  для  Бгімасени.  Карна,  син  Вікартани,  і  Ашваттхаман,  Вікарна  та  Джайядратха,  володар  Синдху, 
вважаються стороною, що протистоїть Арджуні. І гордих своєю силою, тих героїв на землі, яким неможливо 
протистояти, всіх, Арджуна,  син Прітхи, взяв собі за супротивників. І ті  могутні лучники, п’ятеро царевичів,  
братів-кекайїв,  визначивши самих кекайїв,  які  діють на стороні  кауравів супротивниками, будуть  боротися в 
битві.  І  на  їхню  долю  також  припали  малави,  шальви,  кекайї  та  обидва  найперших  воя  від  тригартів,  які 
заприсяглися перемогти чи вмерти.

Всі сини Дурьйодхани й Духшасани, так само як цар Бріхадбала визначені сином Субхадри ( Абгіманью), 
собі  у  супротивники.  А  могутні  лучники  —  сини  Драупаді  з  прапорами  вишитими  золотом,  на  чолі  з  
Дхріштадьюмною, будуть виступати проти Дрони, о нащадку Бгарати! Чекитана хоче боротися із Сомадаттою у 
двобої на колісницях, а Ююдхана бажає боротися з Крітаварманом, володарем Бходжи. Сахадева, доблесний син 
Мадрі, що видає переможний клич у бою, обрав собі протиборчою парою шурина твого, сина Субали. А Накула,  
теж син Мадраваті, обрав для себе віроломного Улуку й тих, хто примикає до племен сарасватів. Також інших  
царів, які, о царю, будуть  виступати у битві, сини Панду розподілили поіменно. Так бойові лави їхніх військ  
розподілені відповідно до участі кожного з підрозділів. Тобі разом із синами слід тепер без зволікання зробити 
те, що ти вважаєш потрібним.

Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Всі мої дурні сини, що віддаються нечесній грі в кості, уже можуть вважатися мертвими, раз їм належить  

боротися з могутнім Бгімою на полі битви. І всі царі земні теж, приречені на жертву закону часу, ввергнуться у  
вогонь лука  Гандіви наче мошкара в полум’я.  Мені здається,  що військо моє вже розвернуте  на втечу тими 
прославленими воями, до яких колись я проявляв ворожість. Хто ж справді піде за ним у бій, коли воно буде  
розбито пандавами? Всі вони — неперевершені вої-колісничні, герої овіяні славою й сповнені доблести, рівні 
сонцю або вогню у своїй силі, та всі непереможні в битві! Їхній вождь — Юдхіштхіра, а Нищитель Мадгу — 
їхній  охоронець.  Їхні  вої  —  доблесні  сини  Панду:  Савьясачин,  Врікодара,  Накула,  Сахадева,  а  також 
Дхріштадьюмна, син Паршати,  Сатьякі,  Друпада  і  син Дхріштадьюмни. Також Уттамауджас і  непереможний 
Юдхаманью з Панчали, Шикхандін і син його Кшатрадева, Уттара, син Вірати, а також кашійці, чеди, матсьї, всі 
срінджайї, син Вірати (Шанкха), а також Бабхру, панчали і прабхадраки. Це вої у яких навіть сам Індра не зможе,  
якщо вони не побажають, відняти цю землю, це герої, стійкі у битві, які здатні розколоти навіть гори. З усіма  
ними, сповненими чеснот і надлюдської відваги, дурний мій син, о Санджайє, хоче боротися, хоча я й журюся  
цим!

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Обидва ми і самі пандави належимо до одного роду,  обидва ми також живемо на землі.  Так чому ж ти  

вважаєш,  що  перемога  буде  тільки  на  стороні  пандавів?  Дід  наш  і  Дрона,  Кріпа  й  Карна  непереможний,  
Джайядратха, Сомадатта й Ашваттхаман — всі ґречні, могутні лучники. Навіть Індра разом з безсмертними не в  
силі перемогти їх у битві, а про пандавів, о батьку мій, що й казати! І вся земля створена щоб заради мене, о  
батьку мій, протистояти шляхетним пандавам, стійким героям, подібним до самого вогню. Але вони не в змозі  
навіть глянути на бойові лави моїх військ! Бо я досить сильний щоб поборотися в битві з пандавами разом з  
їхніми синами. Всі царі, які бажають мені блага, о нащадку Бгарати, захоплять їх, як ловлять тенетами чорних 
антилоп. Могутнім потоком колісниць і хмарами моїх стріл, панчали разом з пандавами будуть розбиті вщент.

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Цей  мій  син,  о  Санджайє,  белькоче  немов  божевільний,  бо  не  в  змозі  він  перемогти  на  прі  царя 

справедливости Юдхіштхіру. Адже Бгішма завжди визнавав переважаючу міць славетних пандавів, справедливих 
і шляхетних, разом з їхніми синами, тому мені й не подобалася котора з тими шляхетними героями. Але скажи  
мені знову, о Санджайє, про їхні приготування. Скажи, хто підбурює знову блискучих пандавів — відважних і  
могутніх лучників, подібно тому як розпалюють жерці жертовні вогні узливанням пряженого масла?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Дхріштадьюмна завжди підбурює пандавів, о нащадку Бгарати, мовлячи: «Боріться і не бійтеся битви, бо ви  

найкращі  з  роду Бгарати!  Тих царів  земних,  які,  будучи  перетягнуті  сином Дхрітараштри на  свою сторону,  
візьмуть участь у тому страшному побоїщі при сліпучому блиску обладунків, — всіх їх, лютих у битві, тих, що 
зібралися разом з родичами, я знищу один, як знищує кит риб у воді! Бгішмі, Дроні й Кріпі,  Карні  й синові 
Дрони, Шальї та Суйодхані — усім їм я буду протистояти, як берег морський — житлу макарів!». І коли він так 
говорив, йому мовив доброчесний цар Юдхіштхіра: «Панчали разом з пандавами — усі покладаються на твою 
стійкість та відвагу. Позбав же нас війни! Я знаю тебе, міцнорукий, як твердого в законі кшатріїв. Ти, дійсно,  
один здатний покінчити з кауравами, що жадають боротися. І те, що можна буде тут почати тобі, буде для нас  
благом, о карателю ворогів! Той справжній герой, хто, виявляючи доблесть, може стати на чолі тих, які після 
поразки бігли з поля бою, — такого героя варто мати одного замість тисячі. Адже в цьому, о знавцю політики,  
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головна суть.  Ти ж відважний, хоробрий і  могутній,  о туре  серед мужів!  Ти безсумнівно захисник тих,  кого  
охопив страх під час бою!».

І коли праведний Юдхіштхіра, син Кунті, казав так, Дхріштадьюмна безстрашно звернувся до мене з такими 
словами: «Відправляйся негайно, о суто, і скажи всім людям, які прибули, щоб боротися заради Дурьйодхани, — 
скажи кауравам з роду Пратіпи разом з бахліками, скажи синові Шарадвана й синові візника, Дроні, разом з його 
сином і Джайядратсі, Духшасані та Вікарні, а також царю Дурьйодхані й Бгішмі: «Поки не вбив вас Арджуна,  
якого бережуть боги, нехай хто-небудь із вас разом з якоюсь благочестивою людиною з’явиться до Юдхіштхіри й 
упросить  Пандава,  видатного серед людей.  Бо немає тут  на землі  жодного такого воїна,  як Савьясачин,  син 
Панду, найчудовіший зі знавців зброї. Небесна колісниця власника лука Гандіви охороняється самими богами.  
Він не може бути переможений людиною смертною. Тому і не думайте про війну!».

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

Р о з д і л  5 7
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Син Панду Юдхіштхіра  наділений міццю кшатріїв  і  з  дитинства  веде  помірне  життя.  І,  на  жаль,  з  ним  

збираються вступити у битву дурні мої сини, хоча сам я журюся про це! О Дурьйодхано, о найперший з роду  
Бгарати,  відмовся  від битви,  бо війна не  заслуговує  на  схвалення ні  за  яких умов,  о  приборкувачу ворогів! 
Половини всієї землі цілком достатньо для того, щоб існувати тобі разом з усіма твоїми наближеними. Віддай  
назад синам Панду те, що їм належить, о карателю ворогів! Всі каурави вважають, що лише це може відповідати  
справедливості: ти повинен погодитися на мир зі шляхетними пандавами. Справді, поміркуй, о сину мій, про своє  
власне військо — і ти переконаєшся,  що від нього піде твоє падіння! Але ти не розумієш цього через свою  
нерозсудливість. Адже й сам я не бажаю війни, не бажають її ні Бахліка, ні Бгішма, ні Дрона, ні Ашваттхаман, ні  
Санджайя,  ні  Сомадатта,  ні  Шалья,  ні  Кріпа,  також  і  Сатьяврата,  Пурумитра,  Джайя  і  Бхурішравас.  Адже  
насправді й ті вої, на яких будуть покладатися каурави, гноблені ворогами, і ті не схвалюють війни. Так нехай же 
те, о сину мій, сподобається і тобі! Адже ти не домагаєшся цього по своїй власній волі, бо Карна й Духшасана  
злостивий, а також Шакуні, син Субали, примушують тебе до цього.

Д у р ь й о д х а н а  в і д п о в і в :
Я закликаю до війни незалежно ні  від тебе та Дрони, ні  від Ашваттхамана і  Санджайї,  ні  від Вікарни і  

Камбоджі,  ні  Кріпи  та  Бахліки,  ні  від  Сатьяврати,  Пурумитри  або  Бхурішраваса,  чи  ж  від  інших  твоїх 
прихильників.  Тільки  я  сам,  о  батьку  мій,  і  Карна,  зробивши  всі  необхідні  обряди,  приготувалися  до 
жертвопринесення битви, обравши жертовним тільцем Юдхіштхіру, о туре з роду Бгарати! В тому жертовному 
обряді, колісниця моя буде вівтарем, меч — жертовною ложкою, а палиця — ковшем для узливань. Панцир мій 
буде  збіговиськом  глядачів,  мої  коні  замінять  чотирьох  жерців,  а  слава  буде  пряженим  маслом!  О  царю,  
зробивши в битві заради Вайвасвати жертвопринесення за участю нас самих, ми обидва переможно повернемося,  
овіяні славою, коли винищимо ворогів. Я й Карна, о батьку мій, і брат мій Духшасана — ми троє вб’ємо пандавів.  
Або я, убивши пандавів, буду правити цією землею, або сини Панду, убивши мене, будуть володіти нею! Нехай я 
позбудуся  життя,  о  царю земний,  багатства  й  царства,  але  ніколи  я  не  зможу  жити  разом  з  пандавами,  о 
непохитний! Нам не треба, вельмишановний, віддавати пандавам навіть дещицю землі, яку можна простромити 
гострим кінцем голки!

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Дурьйодхана тепер для мене втрачений назавжди. Однак я, о сину мій, засмучуюся за усіма тими, які будуть  

йти за дурнем, уже готовим відправитися в оселю Вайвасвати. Як тигри — кращі з роздираючих череди серед  
лісових звірів, так і пандави, що згуртувалися в битві, знищать серед вас найкращих із кращих. Мені здається,  
навпаки,  що  військо  бгаратів,  подібне  покинутій  жінці,  буде  повалене  у  сум’яття,  розтрощене  могутнім 
Ююдханою. Сповнюючи ще більше і без того вже повну міць воїнства Партхи, нащадок Шині з роду Мадгу буде 
твердо стояти в битві,  сіючи всюди свої стріли мов насіння на обробленому полі. Бгімасена буде перебувати  
серед військ,  що борються на головній ділянці, а всі його вої будуть  за його спиною знаходити опору,  як за  
безпечним  фортечним  муром.  Коли  ти  побачиш  повалених  Бгімою  слонів  з  роздробленими  бивнями,  з  
розсіченими, подібно скелям, чолами, залитими кров’ю, коли ти побачиш їх лежачими на бойовищі,  подібно  
розколотим горам, ти, переляканий від зіткнення з Бгімою, згадаєш мої слова. Побачивши, що у війську твоєму 
колісниці й слони знищені, а саме воно спалене Бгімасеною, немов це шлях, залишений вогнем, ти згадаєш слова  
мої. Якщо ви не помиритеся з пандавами, велике нещастя осягне вас. Убиті палицею Бгімасени, ви знайдете тоді  
заспокоєння.  Справді,  коли  ти  побачиш  військо  кауравів  поваленим  у  битві,  немов  підрубаний  під  корінь 
могутній ліс, ти згадаєш тоді слова мої!

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Сказавши так усім володарям землі, цар той, звернувшись знову до Санджайї, о великий царю, запитав його 

ще.
Так вістить розділ п’ятдесят сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  5 8
Д х р і т а р а ш т р а  з а п и т а в :
Розкажи мені, о велемудрий, про те, що сказали шляхетні Васудева і Дхананджайя? Я прагну почути про усе 

зі слів твоїх.
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Слухай, о царю, якими я бачив Крішну і Дхананджайю. Я розповім тобі також про те, що сказали ті герої, о  

нащадку Бгарати! Зосередивши погляд на пальцях ноги, зі складеними шанобливо долонями рук, приборкавши 
свої почуття,  увійшов я у внутрішні світлиці, щоб порадитися з тими богами серед людей. Ні Абгіманью, ні  
обидва близнюка не приходили в те місце, де були обидва Крішни, Крішна-Драупаді та чарівна  Сатьябхама.17 

Там  я  побачив  обох  приборкувачів  ворогів,  збуджених  медовим  напоєм,  змащених  сандалом,  у  вінках, 
найкращих одягах  і  прикрашених чудовими  уборами.  Обидва  вони сиділи на  просторому золотому сидінні,  
миготливому від численних дорогоцінних каменів, вистеленому різнобарвними покривалами. Я побачив, що ноги 
Кешави  спочивали  на  колінах  Арджуни,  а  ноги  шляхетного  Арджуни  —  на  колінах  Крішни-Драупаді  та  
Сатьябхами. Тут Партха вказав мені на золотий ослінчик для ніг. Торкнувшись його рукою, сам я сів на землі.

Коли Партха забирав свої прекрасні ноги з ослона, я помітив, що вони носять сприятливі ознаки: на їхніх  
підошвах,  від  п’яти  до  великого  пальця,  проходять  поздовжні  лінії.  Побачивши  обох  юних  героїв,  темних 
зовнішністю, високих на зріст і струнких наче дерева шала, які сиділи разом на одному сидінні, великий страх 
охопив мене. Вони подібні Індрі й Вішну, а дурисвіт Дурьйодхана не розуміє цього, бо сподівається на Дрону й  
Бгішму,  та  покладається  на  хвастощі  Карни.  Тоді  ж  я  твердо  переконався,  що  заповітне  бажання  Царя 
справедливости,  велінню  якого  слухняні  обидва  ті  героя,  увінчається  успіхом.  Мені  з  почестями  були  
запропоновані їжа, питво, свіжий одяг і привітний прийом. Тоді, склавши над головою шанобливо долоні рук  
своїх, я передав обом твоє послання. І рукою, звиклою до лука й стріл, Партха відвів зі своїх колін відзначену 
сприятливими  прикметами  ногу  Кешави  і  попросив  його  говорити.  Піднявшись,  подібно  прапорові  Індри, 
убраний всіма прикрасами й міццю своєю нагадуючи самого Індру,  Кешава сів знову і  звернувся до мене зі  
словом. І мова, що сказав він, найліпший з велемовних, була солодка, стримана в словах і відрізнялася м’якістю,  
але разом з тим вселяла страх і грізне застереження для синів Дхрітараштри. Я почув мову того, хто єдино гідний 
вимовляти слова, виразну за вимовою звуків, розміщенням наголосів, і бажану за змістом, хоча й, опісля, гірку 
для серця.

В а с у д е в а  в и р і к :
О Санджайє, зволь сказати ці слова мудрому Дхрітараштрі, щоб міг їх чути голова кауравів і щоб почув і 

Дрона. Зробіть рясні жертвопринесення, роздайте дарунки брахманам, віддайтеся радостям разом із синами та 
дружинами, бо велика небезпека загрожує вам. Роздайте багатства гідним особам, породіть на світло бажаних  
синів і зробіть приємні послуги тим, хто милий вам, бо цар Юдхіштхіра квапиться до перемоги. Коли я перебував 
далеко,  Крішна-Драупаді  з  плачем  волала  до  мене:  «О  Говіндо!».  Цей  борг,  накопичений  роками,  ще  не  
відплачений мною. Ви затіяли ворожнечу із Савьясачином, у якого є лук Гандіва, наділений великою міццю і  
нескоримий, а я, як його друге єство. Хто ж, та хоч це навіч сам Пурандара, захоче поборотися з Партхою, що має 
мене своїм другим єством, якщо тільки час життя того вже не минув?

Той, хто здатний перемогти Арджуну в битві, може своїми руками підтримувати всю Землю, може в гніві  
спалити живих істот і скинути з неба самих богів! Адже серед богів, асурів і людей, серед якшів, гандхарвів і  
зміїв я не знаходжу такого, хто міг би поборотися з Пандавом. Те, що йде чутка про великий надзвичайний бій, 
що був у місті Вірати між одним і багатьма, служить достатнім тому доказом. Те, що всі ворожі вої розбіглися в  
різні боки, будучи розбиті в місті Вірати одним лише сином Панду, є достатнім тому доказом. Сила й доблесть,  
невичерпна міць, швидкість і вправність рук, бадьорість духу й стійкість не можуть бути виявлені ні в кого, крім 
Партхи!

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Так  мовив  Хрішикеша,  радуючи  Партху громовим голосом,  як  Пакашасана  в  небі,  що  проливає  дощ у  

визначений час. Вислухавши слова Кешави, Увінчаний діадемою Арджуна, що мчиться на білих конях, мовив 
таке ж вагоме слово, яке змушує від жаху підніматися волоски на тілі.

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

Р о з д і л  5 9
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши слова Санджайї, володар людей, що володіє оком мудрости, почав тоді зважувати ті слова за їх 

чеснотами і недоліками. І підрахувавши до дріб’язку — за й проти, в міру свого розуміння, та визначивши з  
вірогідністю силу й слабкість обох сторін, розважливий і мудрий володар людей, бажаючи перемоги своїм синам, 
почав тоді зважувати міць ворогуючих сторін. І впевнившись, що пандави наділені силою і міццю, властивою 
богам і людям, а каурави набагато слабкіші, він сказав Дурьйодхані:  «Ця тривога, о Дурьйодхано,  ніколи не  
залишає мене. Воістину, здається мені, що я бачу це своїми очима, а не приходжу до цього внаслідок роздумів.  
Всі живі істоти проявляють велику любов до свого потомства, та в міру своїх сил роблять усе, що для нього  
приємне і  корисне.  Те ж саме ми звичайно спостерігаємо і серед благодійників.  Люди доброзичливі,  завжди  
хочуть відплатити за вчинене їм добро і зробити те, що найбільш приємне для благодійників. Пам’ятаючи про те, 
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що  було  зроблено  для  нього  в  лісі  Кхандава,  Агні  неодмінно  надасть  свою  допомогу  Арджуні,  в  цьому 
страшному зіткненні між кауравами і пандавами. З прихильности до своїх синів Дхарма та інші небожителі, за  
першим закликом,  будуть  усі  помічниками пандавів.  І  щоб захистити їх  від  небезпеки,  яка  загрожує  їм  від  
Бгішми, Дрони, Кріпи й інших героїв, вони сповняться гніву, рівного силою громовій стрілі, — так я гадаю.

Коли партхи, ті чоловіки-тигри, сповнені сили і вправні у володінні зброєю, об’єднаються з богами, на них 
не в змозі будуть навіть дивитися земні вої. Того Арджуну,  в якого найкращий і непереможний небесний лук  
Гандіва та два чудових сагайдаки, що дісталися від Варуни, величезних, повних стріл і невичерпних, чий прапор,  
подібно диму не зустрічає перешкод на своєму шляху і носить зображення божественної мавпи, та, чия колісниця  
в межах чотирьох морів не має собі рівної блиском, а гуркіт її подібний до могутньої хмари, коли він чується 
людьми,  і,  уподібнюючись  гуркотам  грому,  наганяє  жах  на  ворогів,  і  якого,  за  силу,  весь  світ  вважає 
надлюдиною, якого всі царі на землі знають за переможця самих богів на бойовищі, який здається таким немов 
він бере відразу п’ять сотень стріл і, випускаючи їх за кліп ока, мече далеко, того сина Прітхи, тигра серед воїв,  
про якого Бгішма, Дрона й Кріпа, а також син Дрони і Шалья, цар мадрів, та й усі безсторонні люди кажуть, що 
він непереможний царями земними з надлюдською силою, коли він приготувався до бою, того Пандава, що мече  
одним єдиним зусиллям п’ять сотень стріл і подібний силою рук Картавірьї, — того могутнього стрільця з лука,  
під охороною Індри і Упендри,18 я бачу, як несе він спустошення в цьому страшному, великому побоїщі!

Так міркуючи цілі дні й ночі, о нащадку Бгарати, я позбувся сну та спокою, в тривозі за добробут кауравів. 
Страшна, невідворотна погибель уже наступила для кауравів! Якщо немає іншого способу, крім миру, покласти 
кінець ворожнечі, то мені завжди до душі мир з партхами, а не війна. Бо, о сину мій, я завжди вважаю, що  
пандави сильніші за кауравів!».

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

Р о з д і л  6 0
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Вислухавши слово свого батька, син Дхрітараштри, вельми обурений, під впливом сильного гніву промовив 

знову такі слова: «Ти вважаєш, що партхи, маючи своїми союзниками богів, не можуть бути переможені. Так 
нехай же зникне твій страх, о кращий з царів! Боги досягли свого божественного становища завдяки відсутности 
бажань  і  ненависті,  відрази  до  злого  наміру  та  жадібности,  о  нащадку  Бгарати,  а  також  і  байдужности  до 
мирських  справ.  Про  це  розповіли  нам  колись  Двайпаяна  Вьяса  і  Нарада,  великий  подвижник,  і  Рама,  син 
Джамадагні. Боги ніколи, подібно людям, не займаються справами через бажання або жадібність, з жалю або 
ненависті, о туре з роду Бгарати! Адже якби Агні чи Ваю, Дхарма чи Індра або ж обоє Ашвінів віддавалися своїм 
заняттям через мирські бажання, партхи ніколи б не злидарювали. Тому тобі ніколи не слід віддаватися таким 
страхам,  бо  вони  завжди  звертають  увагу  лише  на  справи  божественні,  о  нащадку  Бгарати!  Якщо  ж  від  
прихильности до бажань, з ненависти або жадібности і спостерігається таке у богів, то воно не може порушити  
запропоноване самими богами.

І хоча сила, якою наділені небожителі, велика, але заворожений мною мантрами, вогонь постійно проявляє  
себе, готовий спалити всіх істот, обложивши їх з усіх боків. І знай, о нащадку Бгарати, що ця сила ще більш 
велика, ніж у богів. Якщо сама земля буде розколюватися навпіл або ж будуть ламатися вершини гір, я зможу  
возз’єднати їх на очах людей, о царю, завдяки силі моїх заклинань! Якщо для знищення живих і неживих істот,  
усього  рухомого  і  нерухомого,  підніметься  жахаючий вихор або кам’яний дощ,  супроводжуваний  страшним 
гуком, я завжди можу з жалю до живих істот швидко заспокоїти і те й інше на очах усього світу! Коли під дією 
моєї сили застигають води, через них можуть просуватися колісниці й піші вої! Я один даю напрямок плину  
справ богів і асурів! В які б країни я не вступав з військами-акшаухіні заради якої-небудь мети, мої води буття  
спрямовуються всюди, куди я не побажаю. В моїх володіннях, о царю, не загрожує небезпека від тигрів та інших 
хижаків.  Живим  істотам  приспаним  моїми  заклинаннями,  не  заподіюють  шкоди  інші,  які  наводять  жах.  
Парджанья, о царю, проливає дощ у моїх володіннях за бажанням їхніх мешканців. І всі мої піддані сповнені  
благочестя і  не впливають на них нещастя пір року.  Обидва Ашвіна, Ваю й Агні,  Нищитель Врітри разом з  
марутами  й  Дхарма  не  посміють  захищати  моїх  ненависників.  Якби  вони  могли  захистити  своєю  міццю 
супротивників моїх, тоді не довелося б партхам пережити лиха протягом тринадцяти років!

Ні боги, ні гандхарви, ні асури, ні ракшаси не в змозі врятувати того, хто ненависний мені, — кажу тобі  
правду. Що б я не задумав, завжди, будь-то добре або погане, ніколи раніше не мав я невдачі, ні стосовно друзів,  
ні до ворогів. Бо якщо я колись говорив «це буде так», о приборкувачу ворогів, то воно ніколи не було інакше. 
Тому мене знають як правдоречивого. Всі люди — свідки цієї величі моєї, котра прославлена в усіх сторонах  
світу. Я сказав це, о царю, заради того, щоб підбадьорити тебе, а не із самовихваляння. Ніколи раніше, о царю, я 
не  вихваляв  себе,  бо  прославляти  самого  себе  вважається  вчинком негідним.  Ти  ще  почуєш  про  перемогу,  
здобуту мною над пандавами й матсьями, над панчалами разом з кекайями, над Сатьякі і Васудевою. Як ріки, 
впадаючи в океан, повністю зникають у ньому, так само і вони разом зі своїми прибічниками будуть знищені.  
Розум  у мене найвищий,  міць і  доблесть  найкращі,  знання  теж найвищі,  а  засоби,  які  я  маю,  відрізняються 
набагато більшою перевагою, ніж у них! Усе, що знають про зброю дід наш і Дрона, Кріпа, Шалья та Шала, — 
все те є і у мене!».
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Мовивши так, о нащадку Бгарати, Дурьйодхана знову спитав Санджайю. І довідавшись про приготування 
ворожої сторони, він вирішив боротися, коли наступить для цього підхожий час, о приборкувачу ворогів!

Так вістить розділ шістдесятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 1
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Перебиваючи нащадка  Вічитравірьї,  який  намагався  ще  запитати  про  партхів,  Карна  тоді  мовив  синові 

Дхрітараштри, даруючи радість кауравам на зборах: «Колись я одержав від Рами зброю Брахми, давши йому 
брехливе пояснення.19 Здогадавшись про ту мою облуду, він сказав мені так: «Коли настане твоя остання мить, не 
згадаєш ти про зброю!». Навіть за таку мою тяжку провину я був так легко покараний великим мудрецем, моїм  
наставником. Адже той великий подвижник, наділений шаленою міццю, в змозі спалити навіть усю Землю разом 
з  морями!  Але  я  вмилостивив його серце  слухняністю і  власною мужністю.  А та  зброя  ще при мені.  І  мій 
життєвий  строк  ще  не  минув.  Тому  я  здатний  цілком  отримати  перемогу!  Нехай  на  мене  ляже  цей  тягар 
відповідальности! Маючи милість того мудреця, я на млі ока вб’ю панчалів, карушів, матсьїв і партхів разом з 
їхніми синами та онуками, і матиму потойбічні світи, завойовані зброєю! Нехай дід наш і Дрона, та всі чільні царі 
будуть  при тобі.  Виступивши з військом,  в  якому вої  вишикувані  в  порядку їхнього верховенства,  я  знищу 
партхів. Нехай же цей тягар ляже на мене!».

І коли він мовив так, йому вирік Бгішма: «Що говориш ти з розумом, помутнілим від наближення твого 
часу! Хіба ти не знаєш, о Карно, що, коли вбито головного, то будуть убиті й сини Дхрітараштри? Почувши про 
той подвиг, що при спаленні лісу Кхандава був зроблений Дхананджайєю, котрий мав своїм спільником одного 
лише Крішну, ти разом зі своїми близькими повинен упокорити свою душу. Той дротик, що дав тобі великий  
духом і славетний Володар тридцяти богів, великий Індра, ти побачиш, буде розламаний і впаде перетвореним на  
попіл, коли буде збитий диском Кешави. Та стріла зі змієподібним вістрям, що блискає в твоєму сагайдаку та  
завжди з ретельністю освячується тобою свіжими гірляндами квітів, — вона, коли буде вражена зливою стріл 
Пандава, знайде свою загибель разом з тобою, о Карно! Нищитель Бали і сина Бхуми, сам Васудева, що у запалі 
бою винищував ворогів рівних і навіть переважаючих тебе, охороняє Увінчаного діадемою!».

К а р н а  м о в и в :
Безсумнівно, володар врішніїв такий саме, яким його зобразили. Я вважаю навіть, що він, великий душею,  

являє собою набагато більше. Нехай, однак, дід наш прислухається до того, яке враження мали деякі брутальні  
слова, сказані ним. Я складаю свою зброю! Ніколи більше дід не побачить мене на бойовищі, а зустріне лише на 
зборах. Але після того як ти заспокоїшся навіки, всі правителі земні побачать мою доблесть на Землі!

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Сказавши так,  той могутній стрілець із лука  покинув  збори і пішов до себе додому.  А Бгішма, о царю,  

звернувшись  до  Дурьйодхани  серед  кауравів  і,  голосно  сміючись,  промовив:  «Син  сути  дав  був  урочисту 
обіцянку: «Погляньте! Вишиковуючи свої війська на противагу ворожим лавам і відтинаючи голови ворогів, яке 
страшне  спустошення  рядів  робить  Бгімасена!  У  присутності  царів  Аванті  та  Калінги,  Джайядратхи, 
Ведидхваджи і Бахліки, я завжди буду знищувати тисячами й десятками тисяч ворожих воїв!». Як же він зможе 
виконати таку свою обіцянку? Адже уже в той час, коли син Вікартани, видаючи себе за брахмана святому і  
бездоганному Рамі, одержав ту зброю, він, найниціший з людей, зовсім втратив і свої доброчесні заслуги, і сили  
подвижництва!».  І  коли  Бгішма  сказав  такі  слова  цареві,  а  Карна  вийшов,  поклавши  зброю,  Дурьйодхана,  
безумний син нащадка Вічитравірьї, звернувся тоді до сина Шантану з такими словами.

Так вістить розділ шістдесят перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 2
Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Сини Прітхи всі такі ж, як інші люди, і однакового з ними походження. Так чому ж ти вважаєш, що перемога 

повинна бути винятково на їхній стороні? Всі ми належимо до однакового роду, усі походимо з людської утроби.  
Так звідки ж ти знаєш, що перемога буде за партхами? Я не збираюся досягати своєї мети, покладаючись на тебе  
або Дрону, на Кріпу або Бахліку чи на інших царів! Я сам, Карна, син Вікартани, і брат мій Духшасана вб’ємо у  
битві  п’ятьох  пандавів  гострими стрілами!  І  тоді,  о  царю,  ми власкавимо брахманів,  зробивши різні  великі  
жертвопринесення з багатими дарунками, а також виділивши худобу, коней і багатство!

В і д у р а  с к а з а в :
Ми чули від предків, о братику мій, що якийсь птахолов розставив був на землі сільця для лову птахів. У ті  

сільця уловилися в той саме час два птаха, що відрізнялися однаковою сміливістю. І підхопивши сільця, обидва  
небесних мандрівника піднялися в повітря.  Побачивши, що обидва вони злетіли в повітря,  птахолов тоді,  не 
впадаючи в розпач, побіг туди куди вони летіли. І ось того мисливця, що біг так слідком за птахами в надії їх  
піймати, побачив якийсь пустельник з ашраму, який тільки-но зробив свій ранковий обряд узливання вогню. І  
того земного мандрівника, що швидко переслідує обох небесних мандрівників, о Кауравьє, спитав пустельник,  
звернувшись із такою шлокою: «О мисливцю, дивним для мене є те, що пішки догнати повітряних хочеш птахів 
ти!».

П т а х о л о в  с к а з а в :
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Вони обидва, з’єднавшись разом, несуть моє єдине сільце. Але там, де вони все ж посваряться, я і впіймаю 
їх.

В і д у р а  с к а з а в :
Обидва птаха, приречені на смерть, незабаром затіяли суперечку.  І коли вони, дурні, посварилися, обидва 

впали на землю. А коли вони, піймані в тенета самої смерти,  почали люто битися,  мисливець тоді  підійшов 
непомітно і схопив їх обох. Точно так само й ті родичі, які вступають у взаємну ворожнечу через багатство,  
попадають під владу ворогів, як ті  два птаха через свою сварку.  Спільна їжа,  співбесіди,  взаємні  розпити й 
зустрічі — це заняття, яке личить родичам. Ніколи не повинно бути в них розбрату.  В той час, коли всі вони  
привітно  прислужують  старцям,  вони  бувають  неприступні,  подібно  лісові  під  охороною  левів.  Ті,  хто,  
отримавши  велике  багатство,  поводяться  як  люди  ниці,  завжди  сприяють  успіху  своїх ворогів,  о  нащадку 
Бгарати!  Родичі,  о  Дхрітараштро,  подібні  до  головешок,  які  лише  курять,  коли  роз’єднані,  і  палають,  коли 
з’єднані разом, о туре з роду Бгарати!

А тепер я розповім тобі про дещо інше, що я бачив на горі. Вислухавши також і це, роби, о Кауравьє, так, як 
вважаєш за краще. Одного разу ми, у супроводі мисливців і богоподібних брахманів, одержимих пристрастю до  
тлумачення всяких наук, відправилися на Північну гору. Та гора Гандхамадана нагадувала собою гай, що заріс з 
усіх боків чагарниками. Блискучу безліччю цілющих трав, її населяли сіддхи та гандхарви. Там ми побачили мед, 
жовтуватого  кольору,  без  бджіл,  мірою  з  горщик,  поміщений  над  неприступною  прірвою  скелі.  Він  був  
улюбленим  напоєм  Кубери  і  охоронявся  отруйними  зміями.  Покуштувавши  його,  смертна  людина  досягає 
безсмертя,  сліпий  повертає  зір,  а  старий  стає  юнаком.  Так  розповідали  про  це  ті  брахмани,  досвідчені  в  
розгадуванні чарів. І ось мисливці з гірських племен, побачивши мед, о володарю землі, захотіли дістати його. І  
всі вони загинули в тій неприступній гірській прірві, що кишить зміями.

Так і цей син твій хоче один володіти всією землею! Він бачить мед, але в осліпленні не бачить страшної  
прірви. Дурьйодхана воістину має намір боротися в битві з Савьясачином. Але я не бачу в нього такої сили або 
доблести,  що  підходила  б  для  цього.  На  одній-єдиний  колісниці  Арджуна  скорив  Землю.  Той  герой  поки 
проявляє терпіння, вичікуючи лише твоїх дій. Друпада і цар матсьїв, і Дхананджайя, коли розгнівані, подібно 
вогням роздмуханим вітром, нічого не залишать від твоїх військ у запалі бою. О Дхрітараштро, візьми до себе на 
коліна царя Юдхіштхіру і прихили його мов рідного, бо в обох сторін, якщо вони битимуться, ні в якому випадку  
не може бути перемоги!

Так вістить розділ шістдесят другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 3
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
О Дурьйодхано, подумай про те, о синку мій, що я скажу тобі. Як недосвідчений подорожанин, ти невірний 

шлях приймаєш за вірну путь. Адже ти хочеш зломити міць п’ятьох синів Панду, найбільших духом, подібних 
п’ятьом елементам світу! Не уявляючи собі найвищого життєвого шляху свого, ти не в змозі осягти Юдхіштхіру,  
сина Кунті, який уособлює в цьому світі найвищий закон. Подібно дереву, що противиться могутньому вітрові,  
ти сподіваєшся встояти проти Бгімасени, сина Кунті, якому немає рівних силою і який подібний до самого бога 
смерти у битві! Хто, маючи здоровий глузд, посмів би поборотися в битві з Власником лука Гандіви, найкращим 
серед усіх  хто  носить  зброю,  як  Меру — серед  гір?  Кого  тут  не  міг  би  знищити  Дхріштадьюмна,  царевич  
Панчали,  який  мече  стріли  між  ворогів  наче  Цар  богів  —  громову  стрілу?  Також  і  непереборний  Сатьякі,  
шанований серед андхаків і врішніїв, та завжди відданий благу пандавів, розтрощить твоє військо.

Знову ж, хто, маючи здоровий глузд, посмів би поборотися з лотосооким Крішною, який величчю своєї сили 
перевершує три світи? Якщо на одній чаші терезів поставити його дружин, рідних і родичів, його власну душу й 
цю землю, то на іншій буде рівнятися з ними Дхананджайя. Сам же Васудева,  на якого цілком покладається 
Пандава, нескоримий, а те військо, де перебуває Кешава, не може винести навіть сама земля! Чини ж, о сину мій,  
за порадою доброзичливих друзів твоїх, які говорять завжди заради твоєї користі! Стався з належною повагою до  
свого старого діда Бгішми, сина Шантану! Послухай же, що я скажу тобі й що говорять заради твоєї ж користі  
Дрона, Кріпа, Вікарна та могутній цар Бахліка. Адже всі вони такі ж, як і я. Тому ти повинен поважати їх достоту  
так само, як мене, бо всі вони, о нащадку Бгарати, знавці закону і однаково люблять тебе, як і я! Те, що на твоїх  
очах  біля  міста  Вірати  військо  твоє  разом  із  братами,  охоплене  жахом,  було  розбите,  після  того  як  була  
супротивником відвойована худоба, і те, що йде поголоска про великий, надзвичайний бій, що був у місті Вірати  
між одним і багатьма, служить достатнім тому доказом. Якщо Арджуна один зробив подібне, то що й казати про 
пандавів, коли вони об’єднаються разом! Визнай же їх своїми братами і порадуй їх своїм добрим ставленням!

Так вістить розділ шістдесят третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 4
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Сказавши так Суйодхані,  премудрий  Дхрітараштра,  наділений великою долею,  спитав  знову Санджайю: 

«Повідай,  о  Санджайє,  про  те,  чого  ти  ще  не  договорив,  —  про  те,  що  говорив  тобі  Арджуна  слідом  за  
Васудевою, бо цікавість моя велика!».

С а н д ж а й я  с к а з а в :
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Вислухавши слова Васудеви, син Кунті, неприступний Дхананджайя мовив у зручний час такі слова, і при 
цьому Васудева чув їх: «О Санджайє, скажи дідові нашому, синові Шантану, і Дхрітараштрі, Дроні, Кріпі, Карні 
та могутньому цареві Бахліці, синові Дрони й Сомадатті, Шакуні, синові Субали, Духшасані й Шалі, Пурумитрі  
та Вівіншаті, Вікарні та Читрасені, й царю Джайятсені, Вінді й Анувінді — обом правителям Аванті, а також 
Дурмуксі  з  роду  кауравів,  царю  Синдху  Джайядратсі,  Духсасі  й  Бхурішравасу,  царю  Бхагадатті  та  царю 
Джаласандсі, що всі вони й інші правителі землі, які з’їхалися туди, щоб боротися заради блага кауравів, стоять 
уже  на  порозі  смерти.  Вони  запрошені,  о  візнику,  сином  Дхрітараштри  для  приношення  їх  у  жертву  на  
палаючому вогні пандавів! Від мого імені запитай тих, що зібралися там царів, про їх добробут відповідно до  
чеснот кожного і вислови їм повагу! Ти маєш також, о Санджайє, сказати це серед усіх царів і Суйодхані — 
найпершому з усіх лиходіїв.  Гнівного й душею нечестивого, царственого сина Дхрітараштри, того жадібного 
дурня разом з радниками змусь, о Санджайє, почути повністю всі слова мої!».

Звернувшись із такою передмовою, Дхананджайя, мудрий син Прітхи, чиї довгасті очі обрамлені червоними 
куточками, глянувши на Васудеву, промовив мені такі слова, згодні з законом і користю: «Ти чув добре зважені 
слова,  які  говорив великий душею проводир роду Мадгу.  Ти повинен передати також і  мої  слова всім тим, 
зібраним там царям:  — Всі  ви,  зібравшись разом,  постарайтеся ретельно діяти так,  щоб не могло відбутися  
узливання на жертовник великої битви, де замість диму буде палахкотіти вогонь стріл, де замість мантр буде  
лунати гуркіт ободів коліс колісниць, а жертовним ковшем, підкріпленим силою шастр, буде служити мій лук,  
що розтрощує міццю стріл. Якщо ви справді не віддасте Юдхіштхірі, згубникові ворогів, його частку царства, яку 
він вимагає повернути,  тоді  я,  за  допомогою гострих стріл відправлю вас  разом з  кіннотою,  піхотинцями й 
слонами в непривабливе житло покійних предків!».  І ось,  попрощавшись поспішно із чотирируким Харі та з  
Дхананджайєю, і вклонившись обом, я без зволікання прибув сюди до тебе, о наділений богоподібним блиском,  
щоб передати вельми важливі для тебе слова!

Так вістить розділ шістдесят четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 5
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Коли Дурьйодхана, син Дхрітараштри, не приділив особливої уваги тим словам Санджайї, а інші мовчали, 

царі встали й вийшли. І коли царі земні вийшли всі, о великий царю, Дхрітараштра, слухняний волі сина свого, 
бажаючи йому перемоги,  почав  запитувати  наодинці  Санджайю про рішення  його власне  й  інших,  а  також 
пандавів.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Скажи мені,  о  сину Гавальгани,  в  чому складається  сила та  слабкість  наших власних військ?  Ти добре 

обізнаний про всі  справи пандавів.  У чому складається їхня перевага й що є їхньою слабкою стороною? Ти  
обізнаний на  силі  обох сторін.  Ти досвідчений у  питаннях закону й  користи,  та  умієш приймати правильні  
рішення! Питаю тебе, о Санджайє, скажи мені прямо, яка зі сторін, борючись у цій битві, загине?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Я не скажу тобі нічого наодинці, о царю, бо тоді ти, о володарю, матимеш до мене ворожість. Приведи сюди 

батька свого (Крішна-Двайпаяна Вьяса), суворого в обітницях, і царицю Гандхарі, о нащадку Аджамідхи! Знавці 
морального обов’язку, проникливі, що вміють приймати правильні рішення, обоє вони зможуть розвіяти почуття  
твоєї ворожости до мене, о володарю людей! У їхній присутності я й розповім тобі все про наміри Васудеви й  
Арджуни!

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
І  тоді  Крішна-Двайпаяна  довідався  про  ті  намірі  Санджайї  та  сина  свого,  і,  з’явившись  до  них,  сказав  

велемудрий: «Розкажи, о Санджайє, Дхрітараштрі, який запитує тебе, все, про що він хоче дізнатися. Розкажи 
все, що ти знаєш, всю сущу правду про Васудеву і Арджуну!».

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

Р о з д і л  6 6
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Арджуна  і  Васудева,  вельмишановні  стрільці  з  лука,  обоє рівні  втіленому Всевишньому,  прийняли своє 

народження на Землі за бажанням. Диск відважного Васудеви приймає такі розміри в небесному просторі, які  
виявляться  потрібними  для  його  власника,  і  застосування  його  супроводжується  божественним  маревом,  о 
володарю! Він завжди прихильний до пандавів і тому високо шанується ними. Знаючи їхню силу й слабкість, 
вислухай тепер мене про те,  що я  скажу тобі  коротенько.  Той нащадок Мадгу,  Джанардана,  переміг,  немов  
граючи, Нараку й Шамбару, Кансу і володаря чедіїв Шишупалу, страшних виглядом. Сповнений божественної  
сили,  найчудовіший душею,  він,  найвищий з  людей,  може однією лише своєю волею підкорити своїй  владі 
землю, повітряний простір і небо! Позаяк ти знову й знову, о царю, запитуєш про пандавів, щоб довідатися їхню  
силу й слабкість, то слухай же про те, що я скажу тобі.

Якщо, з одного боку,  взяти всесвіт, а з іншого боку — Джанардану,  то й тоді Джанардана своєю силою  
перевершить увесь всесвіт! Джанардана одним лише своїм бажанням може перетворити цей всесвіт на попіл, але  
не  в  змозі  весь  всесвіт  спопелити  Джанардану!  Там,  де  правда  і  де  справедливість,  де  скромність  і  де  
прямодушність, — там завжди Говінда. А де б не був Крішна, там повинна бути перемога! Найвидатніший серед  
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людей, душа всіх істот — Джанардана надає рух, немов граючи, і землі, і повітряному простору, і небу! Обравши 
пандавів наочним засобом і вводячи в оману про свою справжню суть весь світ, він хоче спопелити твоїх дурних 
синів,  що  зрадилися  безчестю.  Відзначений  божественними  ознаками,  Кешава  осередком  своєї  думки  
безперестану крутить колесо часу,  колесо всесвіту й колесо юґи. І Всевишній, він один панує над часом, над  
смертю і над світом з усім движним і недвижним, — говорю тобі правду! І хоча той великий подвижник Харі  
панує над усім всесвітом, він приступає до виконання і повсякденних справ, як найнікчемніший орач. Силою тої  
божественної ілюзії, Кешава вводить ув оману всіх у світі. Але ті люди, які йдуть до нього, — ті не помиляються!

Так вістить розділ шістдесят шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 7
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Яким чином ти,  о Санджайє, здатний був  упізнати Мадгаву як верховного володаря всесвіту?  І чому не 

здатний я пізнати його таким? Про те розкажи мені, о Санджайє!
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Ти не маєш справжнього знання, о царю, у мене ж є знання, і знання це не зникає. Той, хто позбавлений  

знання  і  обкутаний  пітьмою невідання,  не  може  пізнати  Кешаву.  Силою ж  знання,  о  батьку  мій,  я  пізнаю 
Нищителя Мадгу як осередок трьох джерел,20 як творця всіх живих, що однак, сам не створений як божество, від 
якого походять усі істоти і в якому вони розчиняються знову.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
О сину Гавальгани, яка суть тої відданости, що завжди є в тебе до Джанардани та завдяки якій ти пізнаєш 

Нищителя Мадгу, як осередок трьох джерел?
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Я не віддаюся омані через мирські радощі, добро тобі, і не творю добрих справ намарне.21 Досягши чистоти 

душевною своєю відданістю, я пізнаю Джанардану через приписи шастр.
Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
О  Дурьйодхано,  шукай  заступництва  у  Джанардани,  інакше  іменованого  Хрішикешею.  О  сину  мій,  

Санджайя — наш вірний друг! Іди шукати притулку у Кешави!
Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Якщо божественний син Девакі, звертаючись заради дружби до Арджуни, навіть знищить увесь світ, то й  

тоді я не вдамся до Кешави!
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Цей злостивий син твій, о Гандхарі, котиться вниз до ницості! Заздрий, злісний і гордовитий, він зневажає 

словами найгідніших.
Г а н д х а р і  р е к л а :
О жадібний до багатства і презирливий до настанов старших, ти, о негіднику, залишаючи батька й мене, і  

розлучаючись із багатством і життям, і цим збільшуючи радість своїх ворогів, а мене ще сильніше засмучуючи,  
— ти згадаєш, о дурню, слова батька твого, коли будеш повалений Бгімасеною!

В ь я с а  м о в и в :
Почуй мене, о царю! Ти, о Дхрітараштро, любий Крішні! Санджайя, що став твоїм послом, звичайно, буде 

направляти тебе до твого гаразду. Він знає Хрішикешу — того, хто споконвіку древній і вічно новий. Якщо ти 
будеш уважно слухатися його,  він неодмінно врятує  тебе від великої  небезпеки.  О сину Вічитравірьї,  люди, 
затуманені  гнівом  і  радістю,  попадають  у  всілякі  тенета.  Ті,  хто  незадоволений своїм багатством,  осліплені 
бажанням, знову й знову попадають під владу Ями, захоплені своїми вчинками, як сліпі з невидющими очима.  
Тільки шлях пізнання, яким слідують мудрі, є єдиним, що веде до святині. Маючи на увазі такий шлях, той, хто 
високоморальний, перемагає смерть і не буває прив’язаний бажаннями до мирського.

Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Так назви ж мені по правді,  о Санджайє,  той безпечний шлях,  завдяки якому,  досягши Хрішикеши, я б 

знайшов найвищий спокій.
С а н д ж а й я  м о в и в :
Неприборканий  душею  ніяк  не  може  осягти  Джанардану,  приборканого  душею.  Здійснення 

жертвопринесень  неможливе  іншими  засобами,  крім  приборкання  своїх  почуттів.  Відкидання  бажань,  які  
виникають  од  наших  почуттів,  залежить  від  внутрішньої  зосереджености.  А  внутрішня  зосередженість  і  
неспричинення  шкоди  насильством,  безсумнівно  мають  своїм  джерелом  істинне  знання.  Тому,  о  царю, 
постарайся з великою ретельністю приборкати свої почуття. І нехай розум твій не відхиляється від істинного 
знання.  Відгороди його від усіляких спокус,  що чатують на нас звідусіль!  Під таким приборканням почуттів  
мудрі брахмани твердо розуміють істинне знання. І це щире знання є шлях, по якому йдуть мудрі. Кешава, о  
царю,  не  може бути  осягнутий  людьми з  неприборканими почуттями.  Той хто  вивчив священне  писання  та 
упокорив свої почуття глибоким зосередженням, процвітає в пошуку істини.

Так вістить розділ шістдесят сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  6 8
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Скажи мені знову, о Санджайє, я прошу тебе, про Лотосоокого. Знаючи зміст даних йому імен, я зможу, о  

сину мій, осягти того найвищого з людей.
С а н д ж а й я  в и р і к :
Тлумачення щасливих імен того божества мені доводилося вже чути.  Про них я розповім тобі, наскільки 

знаю сам. Адже Кешава воістину невимірний, щоб можна було про нього розповісти словами. Через те, що він  
огортає всіх живих покривом марива, чи через свою всеосяжну пишноту, чи тому що він є пристановищем богів,  
— він відомий як Васудева. Через свою непохитну твердість 22 він зветься Врішни. Через те, що він віддається 
подвижництву, міркує про істину і поринає в глибоке зосередження, знай його, о нащадку Бгарати, як Мадгаву.  
Позаяк він є  осередком усіх  об’єктів  пізнання  і  він  убив  демона Мадгу,  він  зветься Мадгусудана.  Тому що 
Крішна з’єднує в собі те, що охоплюється двома словами:  «кріши», яке  висловлює «усе, що існує», і «на», що 
позначає «вічний спокій», він іменується Передвічним Крішною. Прізвисько Пундарікакша, дане йому від слів  
«пундаріка»,  що позначає його вище й постійне місцеперебування,  та  «акшара»,  що означає  «нетлінний».  А 
Джанарданою він зветься тому що лякає вороже налаштованих. Позаяк саттва 23 не відділяється від нього, а сам 
він  не  роз’єднується  з  нею,  він  прозивається  Сатватою.  А  прізвисько  Врішабхекшана  дане  йому  від  слова 
«врішабха», що значить «веди» та «ішана» — «око». Через те, що той переможець військ не народився від якої-
небудь матері природним шляхом, він зветься Аджою (Ненародженим). Позаяк блиск його, на відміну від богів 
— свій власний і властивий йому одному, та позаяк віддається він самоприборканню, його знають як Дамодару.

Прізвисько  Хрішикеша  одержав  він  від  слів  «харша»,  що  означає  «вічне  щастя»  та  «іша»,  що  означає 
«божественні атрибути всемогутности».  Через те,  що він обома руками підтримує небо й землю, він зветься  
Магабаху (Міцнорукий).  Позаяк він ніколи не падає вниз і  не зношується,  він прозивається  Адхокшаджа.24 А 
через те, що він служить місцем притулку для всіх людей, він зветься Нараяною. Прізвисько Пурушоттама дане 
йому від слів «пур», що висловлює поняття «всетворення, наповнення», і «сад», що містить поняття загибелі.25 

Позаяк в ньому вкладено початок і розпад усього сущого і не сущого,  і  позаяк в ньому завжди зосереджене  
знання істинної суті всіх речей, його називають Сарва (Все). Крішна завжди перебуває в правді, і правда завжди 
вкладена в ньому, і сам Говінда є істина від істини. Тому він має ім’я Сатья (Істина). Прізвисько Вішну дане 
йому через його доблесть, а Джишну він прозивається від його незмінних перемог. Позаяк він вічний, він зветься 
Анантою (Предвічним), а Говіндою — бо знає він усі мови. Нереальному він надає видимість реального і цим 
вводить ув оману всі створіння. Наділений такими елементами, завжди відданий справедливості, божественний і  
нетлінний, він, міцнорукий, з’явиться сюди разом з пустельниками заради того, щоб виявити своє милосердя аби 
уникнути загибелі роду Куру!

Так вістить розділ шістдесят восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 9
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Я заздрю, о Санджайє, всім тим, хто, маючи зір, побачить перед собою Васудеву, який блищить найвищою 

красою і опромінює всі головні й проміжні сторони світу. Того, хто виголосить промову, яка буде шанобливо 
вислухана нащадками Бгарати, яка буде сприятлива для срінджайїв і буде прийнятна для тих, хто бажає успіху,  
яка буде бездоганна в усьому і неприйнятна для тих, хто приречений уже на смерть, Того, хто сповнений високих 
прагнень, — неперевершеного героя з роду Сатвата, Того тура і очільника ядавів, Того, хто знищує і збурює своїх 
ворогів і  Хто викрадає славу у своїх недругів!  Адже каурави,  ті,  що зібралися тут,  побачать Його,  великого 
душею і  високоповажного,  — Того нищителя ворогів,  найпершого із  врішніїв,  який говорить слова вбрані в 
незлобливу форму, зачаровуючи моїх прихильників. Я йду під заступництво Тої передвічної істоти — найвищого 
мудреця,  обізнаного  на  самопізнанні,  до  Того  океану  красномовства,  легкодоступного,  немов  посудина  для 
пустельників, до Того прекраснокрилого  Гаруди, на ім’я  Аріштанемі,26 до Того володаря всіх істот, притулку 
всесвіту, до Тої тисячоголової верховної істоти, найдавнішої, до Того, хто без початку, середини й кінця, до Того,  
чия слава безмежна, Хто причина первинного сімені, Хто творець усього сущого, будучи сам не створеним, до  
Того найвищого з найвищих! Я йду під заступництво до того Творця трьох світів, Творця богів, асурів, зміїв-
нагів і ракшасів, до Того найголовнішого серед усіх учених і правителів людей, до того молодшого брата Індри!

Так вістить розділ шістдесят дев’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ПОСЕРЕДНИЦТВО ЧЕРЕЗ ПОСОЛЬСТВО

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ПОСЕРЕДНИЦТВО ЧЕРЕЗ ПОСОЛЬСТВО
1 Неправду, викликану прагненням до блага — тобто неправдою, припустимою заради досягнення щастя і добробуту.  

(так у критичному виданні тексту). (вгору)
2 Прабхадраки  (prabhadrakāh)  —  букв.  «красні,  гарні»,  назва,  яку  головним  чином  давали  військовому  загону  чи  

підрозділу панчалів. Прабхадраки були в числі союзників Юдхіштхіри. (вгору)
3 Питання про призначення верховного воєначальника, очільника військ пандавів не розглядається в тексті пам’ятки  

аж до розділу 149. Тут Арджуна передбачає це, а рівним чином і обставини смерті окремих героїв ворожого табору від  
руки їхніх супротивників. (вгору)
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4 Сударшанія (sudarçaniya) — очевидно, те ж, що і Сударшана (як в інших редакціях), букв. «миловидний» (з тією лише  
різницею, що тут складне слово Tatpuruşa замість Bahuvrіhi), ім’я царевича, улюбленця богів, котрого заточили у в’язницю  
сини Нагнаджита, а згодом звільнив Крішна. (вгору)

5 Кавата (kavāţa  чи  kapāţa)  — назва  древнього  міста,  місцезнаходження  якого  не  з’ясоване.  Однак,  оскільки  цар  
Пандья був володарем пандьїв, що населяв країну Пандью, яка ототожнюється з сучасними районами Тіннавелі та Мадура,  
то можна припустити, що місто Кавата містилося десь у цих межах. (вгору)

6 Варанасі  (vārānasі)  — древня (і  нинішня) назва міста Бенареса,  яке в стародавності (згідно Ваманапурані)  було  
розташоване на місці злиття рік Варна (Барна) і Асі, звідки місто і одержало свою назву. Згідно ж Магабгараті, воно  
перебувало при злитті Ґанги й Гомті. Думають, що Бенарес був заснований царем Кашираджею, нащадком Пурураваса.  
Воно було столицею країни Каші, яка у часи Будди входила до складу царства Кошала. Звідси й інша його назва — Каші.  
Варанасі, або Бенарес, вважається одним із семи священних міст Індії. (вгору)

7 Тобто мається на увазі небезпека, що Нара й Нараяна у вигляді Арджуни й Крішни, прийнявши часткове втілення,  
вже з’явилися у світі земному, що саме по собі вже є грізним застереженням для призвідників війни. (вгору)

8 Шарабха — брат Дхріштакету, царя країни Чеди, або володаря чедіїв. (вгору)
9 Тут вкладено метафору, яка часто застосовується древніми авторами. Збором меду займалися особливі збирачі, які  

блукали гірськими вершинами, прямуючи за окремими бджолами, тож смертельні випадки через падіння були частими.  
(вгору)

10 Рой наводить розповсюджену серед індусів приказку, ймовірно дуже древню, яка мовить про те ж: «Доля чоловіка  
та вдача жінки не відомі навіть богам, не кажучи вже про людей!». (вгору)

11 Хоча заняття військовою справою було обов’язком кшатріїв, однак законодавчі трактати дозволяли брахманам  
братися до зброї, якщо це спричинялося необхідністю або ж робилося при настанні нещасть, викликаних вторгненням  
ворога або голодом. (вгору)

12 Ватсабхуми (vatsabhūmi) — букв. «країна Ватси або ватсів», яка займала область на захід Праяга (суч. Аллахабад).  
Столицею її було місто Каушамбі (нині Косамбінагар, або Косам — древнє село, розташоване на лівому березі Джамни, в  
48 км на захід од Аллахабада). У Каушамбі правив прославлений цар Удаяна, що носив також титул Ватсараджа («Цар  
ватсів»). Правителі, або захисники Ватсабхуми — тобто володарі, або вої-захисники цієї країни, що пристали до табору  
Юдхіштхіри. (вгору)

13 Колесо часу (kālacakra) — очевидно, мається на увазі  алегоричне уявлення часу у вигляді колеса, що перебуває в  
постійному  русі.  Своїм поворотом це  колесо  часу  наближає для живих істот їхню мить,  призначену  долею,  поки не  
наступить їх життєвий кінець. (вгору)

14 Цар Авантійський — либонь, один із братів, правителів країни Аванті, — Вінда чи Анувінда. В Бомбейському виданні  
тексту āvantyah — обидва царя Аванті. Аванті — древня назва області Мальва. (вгору)

15 Дхатрі (dhātŗ) — букв. «творець», ім’я божества, що уособлює творчу силу. Тут мається на увазі Праджапаті —  
«володар створінь». (вгору)

16 Мадірашва — молодший брат царя Вірати. (вгору)
17 Сатьябхама (satyabhāma) — дочка Сатраджита та улюблена дружина Крішни. Сатьябхама була віддана Крішні  

батьком її на подяку за те, що він повернув йому чудесний дорогоцінний камінь сьямантаку, перемігши проводиря мавп  
Джамбавана, який викрав камінь. (вгору)

18 Упендра (upendra) — «молодший Індра (за народженням)», епітет Вішну, або Крішни, що доводиться молодшим  
братом Індри в своєму 5-му втіленні, у вигляді карлика. (вгору)

19 Коли  Карна  з’явився  до  Рами  (Парашурами),  щоб  випросити в  нього  зброю Брахми,  він  сказав  йому  неправду,  
видавши себе за брахмана. (вгору)

20 Осередок трьох джерел (triyugam), тобто Великого (sthūla), Невловимого (sukşтa) і Причинності (kāraņa). (вгору)
21 Тут Санджайя хоче сказати, що він не творить добрих справ без того, щоб не покладатись на Крішну. (вгору)
22 Непохитну твердість — букв. «через бичачу природу характеру». Тут і далі, пояснення етимології імен і прізвиськ у  

самому тексті пам’ятки дається на підставі народної етимології. Вона представляється досить натягнутою і наївною,  
хоча й заснованою на зовнішньому звучанні слів. (вгору)

23 Саттва (sattva) — мається на увазі sattva-guņa — одна з трьох якостей (гун), що розуміються філософією Санкхья,  
а саме чисте буття — елемент доброти й святості. Під двома іншими джерелами, або гунами, розуміються: раджас  
(rajas)  — елемент руху,  енергії  чи дії,  і  тамас (tamas)— пітьма,  інертність,  тобто елемент відсталості,  пітьми та  
неуцтва. (вгору)

24 Адхокшаджа (adhokşaja) — насправді етимологія цього прізвиська означає «породжений під віссю колісниці». (вгору)
25 Таким чином, з’єднання обох компонентів означає: той, хто творить, зберігає і руйнує всесвіт. Однак насправді  

прізвисько Пурушоттама означає «найвищий з мужів», «вища, чи верховна істота». (вгору)
26 Аріштанемі  —  букв.  «той,  обід  чиїх  коліс  залишається  неушкодженим,  незношеним»  (алегорично  під  ободом  

маються на увазі межі моралі — maryādā), тут, очевидно, епітет Гаруди, хоча він служить також епітетом Таркшьї,  
старшого його брата, або іншого сина Вінати. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ПОСОЛЬСТВО БХАГАВАНА 

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 :
Коли виїхав назад Санджайя, цар справедливости Юдхіштхіра звернувся до Дашархи, до того тура серед усіх 

сатватів:  «Прийшов час діяти моїм друзям,  о Джанардано!  Я не  бачу нікого  іншого,  крім тебе,  хто  зміг  би 
врятувати нас від нещасть! Адже, покладаючись на тебе, о Мадгаво, ми безстрашно вимагатимемо свою частину  
царства  у  сина  Дхрітараштри,  безрозсудного  у  своїй  зарозумілості,  та  в  його  радників.  Як  ти  в  усіх  лихах 
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охороняєш  рід  Врішни,  о  приборкувачу  ворогів,  так  збережи  ти  нас  від  великої  небезпеки,  бо  пандави  
заслуговують твого захисту!

Б х а г а в а н  1  м о в и в :
Я тут, о міцнорукий! Кажи, чого ти прагнеш, бо я виконаю все, що мені ти скажеш, о нащадку Бгарати!
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Ти чув який намір у Дхрітараштри і його сина. Адже все, що сказав мені Санджайя, о Крішно, — це думка  

Дхрітараштри. Він — його душа, і він висловив його думки. Адже посол говорить, як йому було доручено, бо,  
якщо він говорить інакше, він заслуговує страти. Жадібний, з гріховною душею, чинячи суперечливо в усьому,  
що стосується його самого, Дхрітараштра шукає миру з нами без того, щоб повернути нам частину царства. Адже 
те, що ми прожили дванадцять років у лісі й ще один рік приховані, було виконано за його наказом, бо ми вірили,  
о  володарю,  що Дхрітараштра  буде  твердо дотримуватися  тих наших умов.  І  те,  що ми не  порушили  своєї  
обіцянки, о Крішно, знають брахмани, які були з нами.

Старий цар Дхрітараштра не дотримується свого закону.2 Або ж дотримуючись його, через користолюбство 
сина  свого,  він  слідує  вказівкам  дурня.  Дотримуючись  думки  Суйодхани,  о  Джанардано,  цар  діє  облудно 
стосовно нас,  діє  своєкорисливо заради свого власного  блага.  Що може бути  сумніше того,  що я  не  можу 
утримувати свою матір або ж друзів моїх, о Джанардано? Разом з племенами каші й чеди, панчалами і матсьями  
як  своїми  соратниками,  о  Нищителю  Мадгу,  і  з  тобою,  моїм  захисником,  я  обрав  тільки  п’ять  сіл.  Це  —  
Кушастхала, Врікастхала, Асанді, Варанавата й будь-яке інше місце проживання замість п’ятого, о Говіндо! Ми 
сказали тоді: «Дай нам, о батьку наш, п’ять сіл, де ми, п’ятеро братів, могли б жити разом, щоб не загинув наш  
рід бгаратів!». Але злостивий син Дхрітараштри не погодився навіть на це, вважаючи, що панування над світом  
має належати лише йому одному. Що ж може бути сумніше за це?

Коли людина, що народилася у високому роду та зросла в ньому, домагається надбання інших, ця жадібність 
губить її  розум, а коли загублено розум, зникає і сором. А коли загублено сором, страждає і чеснота, а коли 
постраждала чеснота, падає і добробут, коли ж втрачено добробут, гине і сама людина, бо бідність — погибель 
для людини. Адже від бідного відвертаються рідні, друзі й жерці, подібно тому, о батьку мій, як птахи уникають  
дерева, що не приносить квітів і плодів. Уже це — смерть для нього, о батьку мій, коли родичі відвертаються від 
нього,  як  від  занепалого,  немов  подих  залишає  мертве  тіло.  «Немає  становища  більш  тяжкого,  —  сказав  
Шамбара, — ніж те, коли ні сьогодні, ні завтра ранком не передбачається харчу!». Кажуть, що багатство є вищім  
зі  встановлень,  і  що все ґрунтується  на багатстві.  В цьому світі  живуть  лише багаті,  а  люди,  які  позбавлені  
багатства, скоріше мертві. Ті, хто позбавляє людину її багатства, опираючись на свою силу, руйнують її закон,  
вигоду і насолоду та гублять саму людину. Одні люди, опинившись в такому становищі, обирають смерть, другі  
ж віддаляються в село, треті — до лісу, а інші стають мандрівними пустельниками, щоб таким шляхом знайти 
свою загибель. Деякі заради багатства впадають у божевілля, інші потрапляють у владу ворогів, а хтось іде в  
неволю до інших. Тяжке становище для такої людини набагато важче смерти, бо саме багатство, будучи основою 
закону і насолоди, стає причиною загибелі його ж власного добробуту.3

Природна смерть, що осягає людину,  є споконвічний шлях для всіх істот, і її  ніде неможливо уникнути.  
Ніхто серед усіх живих не може переступити її. Людина незаможна від народження, о Крішно, не в такій мірі  
зазнає мук,  як та, яка, одного разу досягши чудового добробуту і будучи сама вихованою у розкоші, відразу  
втрачає його. І тоді, зі своєї власної провині опинившись у великому нещасті, вона паплюжить усіх богів разом з  
Індрою,  але  тільки  не  себе.  Навіть  знання  всіх  священних  книг  не  може  вгамувати  її  прикростей.  То  вона  
гнівається на своїх слуг,  то злобує проти своїх же друзів.  Її  тоді охоплює гнів, вона зовсім уже втрачає свій  
розум. Опинившись у владі божевілля, вона творить згубні справи. І на довершення своїх злодіянь, вона сприяє  
цим змішанню варн.

А змішання каст веде до пекла,  бо воно — остання межа для підступних. Якщо вона не пробуджується  
вчасно,  о  Крішно,  то  відправляється  прямісінько  у  пекло.  Її  пробудження  досягається  лише  мудрістю,  і,  
знайшовши око мудрости, вона не гине, бо, коли мудрість відновлена, людина вертається до занять шастрами. А  
постійно займаючись шастрами, вона знову творить чесноту, і її найкращою окрасою стає скромність. Адже той, 
хто  скромний,  ненавидить  зло,  і  добробут  його  зростає.  А  як  тільки  він  прилучається  до  гаразду,  він  стає 
справжньою людиною. Той, хто постійно відданий справедливості, приборканий душею і завжди діє, глибоко 
продумавши все, — той ніколи не скеровує свій розум до беззаконня, та ніколи не береться за справи гріховні. 
Хто позбавлений скромності або втратив розум, той ні жінка, ні чоловік. Немає в нього здатности до доброчесних 
заслуг, і стає він таким же, як шудра. Той же, хто скромний, задовольняє і богів, і предків та навіть самого себе.  
Через це він іде до безсмертя, бо воно — остання межа для благочестивих.

Все це ти міг навіч спостерігати в мені, о Нищителю Мадгу, бо ти бачив, як я, позбавлений царства, жив ці  
роки! Ми не можемо якимось законним шляхом позбутися добробуту, який був у нас. Якби ми спробували тепер 
докласти зусилля  до  того  щоб повернути  втрачені  гаразди,  то  в  цьому випадку навіть  смерті  віддавалася  б  
перевага. Тут головне прагнення нашої сторони має полягати в тому, о Мадгаво, щоб ми і каурави помирилися та  
користувалися, на однакових правах, тим загальним надбанням. Інакше успіху можна буде досягнути через повне 
винищення — найтяжче з усіх жахливих діянь, тож буде те, що ми, знищивши кауравів, одержимо назад ті землі.  
Вбивство ворогів, якщо навіть вони не в родинних зв’язках із нами або нешляхетні походженням, о Крішно, є  
несправедливою справою, а що вже мовити про тих, хто може бути близьким нам родичем! Адже в нас є безліч  
родичів і поважних наставників, які є по обидва боки. Їхнє вбивство було б пов’язане з найбільш тяжким гріхом.  
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Що ж може бути гарного в битві? На жаль, і ці гріховні дії  вважаються узаконеними для кшатрія, а самі ми  
родинно пов’язані з кастою кшатріїв! Чи буде це для нас дотриманням свого закону чи беззаконням, — інше  
заняття, крім військового ремесла, для кшатрія забороняється.

Шудри займаються служінням двічінародженим, вайшьї живуть торгівлею, ми живемо ремеслом убивства  
собі подібних, а брахмани обрали дерев’яну чашу, щоб жити милостинею. Кшатрій убиває кшатрія, риба живе,  
пожираючи рибу, собака гризе собаку. Дивися, о Дашархо, як кожний дотримується свого закону. На бойовищі, о  
Крішно,  завжди  присутній  Калі  та  гине  життя  у  битві!  Але  сила  покликана  оберігати  те,  що  передбачено 
політикою, перемога ж і поразка залежать від долі. Життя і смерть живих істот не залежить від їхнього власного  
бажання. Так само щастя або нещастя не можуть бути знайдені, якщо не настав час для цього, о найкращий з  
роду Яду!  Адже іноді навіть один убиває багатьох, а іноді всі,  об’єднавшись, убивають одного. Боягуз  може 
вбити героя, а безвісний може вбити прославленого. З обох сторін можна передбачати перемогу, в обох сторін 
може бути і поразка.  Точно так само можна передбачати і втрати. У випадку ж втечі,  має бути лише власна  
загибель і руйнування. В усіх випадках — війна є зло. Хто, убиваючи іншого, не може бути вбитий сам? А для  
вбитого, о Хрішикешо, перемога або поразка цілком однакові! Поразка, як я думаю, анітрішечки не відрізняється  
від смерти. В кого буває перемога, о Крішно, в того безсумнівно є також і втрати!

Нарешті, трапляється й так, що, якщо навіть хтось і залишається живим, супротивники вбивають близьку  
йому людину. І коли він знесилився і не бачить своїх синів і братів, тут і справді, о Крішно, з’являється в нього  
цілковита відраза до самого життя. Адже ті, хто хоробрий, відрізняються скромністю, шляхетні й жалісливі, — 
саме ті й гинуть у битві, а ниці рятуються. Але навіть після того як вороги вбиті, каяття постійно гризе серце, о  
Джанардано!  А тут  ще неминучі  згубні  наслідки,  навіть  коли залишається  хтось  вцілілий з  ворогів.  Бо  він,  
зібравши  сили,  не  залишить  у  спокої  живого  переможця.  І  бажаючи  покласти  кінець  ворожнечі,  він  буде 
прагнути  знищити  всіх  своїх  ворогів.  Перемога  породжує  ворожість,  а  переможений  живе  у  журбі.  Хто 
втихомирився, спить спокійно, залишивши всі думи про перемогу і поразку, а людина, яка підбурює ворожнечу,  
завжди спить погано, начебто вона спить у своїй хаті разом зі змією. Той, хто все нищить, втрачає славу, — він  
пожинає  серед  усіх  живих  долю вічної  безславности.  Адже  ворожі  дії  не  припиняються,  якщо навіть  вони 
ведуться протягом тривалого часу. Є також і бажаючі нагадати про минуле, якщо в сімействі ворога залишиться в 
живих хоча б одна людина.

І справді, о Кешаво, ворожнеча ніколи не стихає ворожнечею, лише розпалюється ще сильніше, о Крішно,  
наче вогонь у який ллють пряжене масло. Тому не може бути стійкого миру інакше, ніж знищенням протиборчої  
сторони.  Цей постійний порок  виявляється  у  тих,  хто  прагне  одержати перевагу над  іншим.  Бо впевненість 
людини у своїй власній силі, мов гострий біль, ятрить її серце. Тільки залишивши її або ж маючи відразу до самої 
думки про війну, можна досягти миру. Або ж шляхом винищення ворогів під корінь, о Нищителю Мадгу, може  
піднятися знову успіх і принести свої плоди, хоча такі дії були б набагато жорстокіші! Але крім такого миру,  
який можна віднайти шляхом нашої відмови від царства, краще буде хіба тільки сама смерть, яка може наступити  
через підступні задуми ворогів і нашу повну загибель. Але ми не хочемо відмовлятися від царства, і не хочемо ми 
загибелі свого роду. Тому, в цих умовах можливий лише мир, хоча б навіть довелося і схилитися перед ворогом. 
Це буде найкращим виходом. Якщо ж мирні переговори тих, хто всілякими засобами прагне до миру і не бажає  
війни, закінчаться провалом, тоді війна стає неминучою. Адже від провалу мирних переговорів виникають грізні 
наслідки. Вченими помічено все це на прикладі собак, які деруться у калюжі. Спочатку спостерігається махання  
хвостами, потім гавкіт і гавкіт у відповідь, потім пантрування навколо друг друга, оскал і виття, а слідом за тим  
починається бійка. В цій сутичці, о Крішно, та з них, яка сильніше, долає іншу і пожирає її м’ясо. Точно така ж  
картина  спостерігається  і  в  людей.  І  немає  тут  ніякої  різниці.  Така  поведінка  в  усьому  підходить  для  
найсильніших стосовно слабкого. Розбіжності для перших не мають значення,  бо слабкий завжди схиляється  
перед сильним. Батько, цар і старший роками заслуговує в усіх випадках шанобливої поваги. Тому Дхрітараштра, 
о Джанардано, має бути нами вшанований. Але у Дхрітараштри велика любов до сина, о Мадгаво! Підпавши під  
вплив свого сина, він відкине наше виявлення покірности. То що ж у такому випадку,  о Крішно, вважаєш ти  
більш підхожим? Як же ми повинні діяти, щоб вигода наша і закон не були зневажені, о Мадгаво? Адже в такій 
важкій справі, до кого ж іншого, крім тебе, о Нищителю Мадгу, повинен я звернутися за порадою, о найвищий з 
людей? Який же інший є друг у нас, о Крішно, котрий, подібно тобі, такий дорогий нам і бажає нам блага, знає  
шляхи в усіх справах і настільки обізнаний на виборі будь-яких рішень!

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
На такі слова Джанардана промовив у відповідь царю справедливости: «Заради обох вас я відправлюся на  

збори кауравів. Якщо я зможу там досягти миру, не утискаючи ваших інтересів, то цей мій добрий вчинок, о  
царю, буде  мати велике значення і  дасть свої  чудові  плоди! Я позбавив би тоді  від тенет смерти кауравів  і  
срінджайїв, розпалених гнівом, пандавів і синів Дхрітараштри, а також і всю цю Землю!».

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Я не дотримуюся тої думки, о Крішно, що ти повинен їхати до кауравів. Адже Суйодхана не послухається  

твого слова, хоч і даси ти йому добру пораду. Кшатрії з усієї землі зібралися там, слухняні волі Суйодхани. Твоя  
поява серед них, о Крішно, мені не подобається! Бо не зможуть обрадувати нас ні багатства, ні божественність, та  
і  не  найбільше  щастя,  ба,  навіть  панування  над  усіма  богами  у  випадку,  якщо  над  тобою  буде  вчинене  
насильство, о Мадгаво!

Б х а г а в а н  м о в и в :
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Я  знаю,  о  великий  царю,  про  лиху  вдачу  сина  Дхрітараштри,  але  натомість,  ми  не  заслужимо  осуду 
володарів  земних  в  усьому  світі.  І  не  зможуть  також  усі  царі  земні,  зібравшись  разом,  протистояти  мені,  
розгніваному в битві, як леву — інші звірі. Але якщо, незважаючи на все, вони зроблять мені через тебе що-
небудь нице, тоді я спопелю всіх кауравів, — таке я прийняв рішення. І моя мандрівка туди, в жодному разі не  
буде марною, о Партхо! Або ми коли-небудь досягнемо своєї мети, або ж ми принаймні позбудемося осуду.

Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Як тобі буде завгодно, о Крішно! Гаразди хай супроводжують тебе! Відправляйся до кауравів. Я сподіваюся 

побачити тебе в повному здоров’ї та при досягнутій меті! О Вішваксено,4 з’явившись до кауравів, схили нащадків 
Бгарати до миру, о володарю, щоб усі ми могли жити разом, зі спокійними серцями та відкритою душею! Ти наш 
брат і друг, ти однаково любий і Бібхатсі і мені. Завдяки наші сердечній прихильності, твоє старання для нас поза  
всякими  сумнівами.  В  добру  путь!  Відправляйся  заради  нашого  блага!  Ти  знаєш  нас,  ти  знаєш  наших 
супротивників, ти знаєш наші цілі й знаєш також, що ректи. Суйодхані ти повинен будеш сказати, о Крішно, все 
те, що необхідно для нашого блага. Чи буде від цього примирення чи ні, тобі слід, о Крішно, сказати саме такі  
слова, які згідні з законом і будуть сприяти користі!

Так вістить розділ сімдесятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 1
Б х а г а в а н  м о в и в :
Чув  я  слова  Санджайї,  вислухав  я  і  твої.  Я  знаю тепер  усе  про  їхні  наміри,  а  також твої.  Твій  розум  

схиляється до справедливости, тоді як їхні думки спрямовані до ворожнечі. Те, чого можна досягти без війни, 
було б для тебе найціннішим. Довічна обітниця благочестя не передбачена для кшатрія, о володарю народів! Але  
люди, що належать до чотирьох щаблів життя, кажуть, що кшатрій може існувати милостинею. Перемога або  
смерть  на  прі  запропонована  йому  навіки  Творцем.  Бідність  не  може  бути  для  нього  похвальною.  Бо, 
покладаючись  на  бідність,  неможливо  існувати,  о  Юдхіштхіро!  Вияви  ж  свою  доблесть,  о  міцнорукий,  і  
розтрощи своїх ворогів,  о  приборкувачу недругів!  Надмірно жадібні  сини Дхрітараштри,  живучи  довгий час 
разом  з  багатьма  царями  і  користуючись  їхньою  прихильністю,  знайшли  друзів  і  значно  підсилилися,  о 
приборкувачу ворогів! І немає ніяких підстав, аби вони погодилися встановити рівність із тобою, о володарю 
народів! Адже вони вважають, що перевага в силі на їхньому боці. Завдяки Бгішмі, Дроні, Кріпі та іншим. Поки 
ти, о царю, будеш діяти м’яко стосовно них, вони віднімуть у тебе царство, о приборкувачу ворогів!

Ні з жалю, ні з м’якосердя й ні з почуття справедливости, не здатні будуть сини Дхрітараштри виконати твоє  
бажання, о приборкувачу ворогів! Це явне свідчення того, о Пандаво, що вони не укладуть  миру,  що, навіть  
заподіявши тобі такі тяжкі муки, коли змусили тебе надягти лише пов’язку на стегна, вони не мучилися каяттям!

Коли  на  очах  у  діда  свого  й  Дрони,  та  мудрого  Відури,  а  насправді  у  всіх  найголовніших  кауравів,  
підступний  Дурьйодхана,  обманом  переміг  тебе,  о  царю,  лагідного  і  самоприборканого,  відданого  закону  і  
твердого в обітницях, у нечесній грі в кості, тоді лиходій той не засоромився тим учинком своїм. Так не проявляй  
же жалю, о царю, до того, хто у вчинках своїх керується такою лихою вдачею. Вони заслуговують смерти перед 
лицем всього світу, а тим більше перед твоїм, о нащадку Бгарати! Непристойними словами він разом зі своїми  
братами ганьбив тебе й твоїх молодших братів. Похваляючись у захопленому пориві, він говорив: «Немає тепер у  
пандавів нічого свого в цьому світі. Навіть саме їхнє ім’я та рід зникнуть безвісти! Протягом тривалого часу вони  
приречені  на  поразку.  І  втративши всі  свої  гідності,  вони знайдуть  свою споконвічну природу!».  Ці  й  інші  
образливі  слова  вимовляв  Дурьйодхана,  похваляючись  серед  своїх  родичів,  коли  ти  відправлявся  до  лісу 
вигнання. Ті, хто зібрався тоді в залі зборів, сиділи там, ридаючи, зі слізьми, які підступили до горла. І царі, ті,  
зібрані там, разом із брахманами, не схвалювали його. Всі учасники зборів гудили тоді Дурьйодхану. А для того, 
хто шляхетного походження, навіть осудження рівносильне смерті, о нищителю ворогів! Смерть навіть у багато 
разів гідніша, о царю, ніж осуд, який прирікає на жалюгідне життя!

Уже тоді він вважається загиблим, о царю, коли не почуває сорому, навіть маючи осуд усіх царів на землі, о  
великий царю! Людину, в якої подібна вдача, легко вбити, бо вона — мов дерево з підрубаними корінням, яке 
підтримує лише хитка підпора. Нечестивий і зловмисний Дурьйодхана заслуговує смерти від руки всякого серед 
людей, подібно змії. Убий же його, вбивце недругів, і не сумнівайся анітрішки, о царю! В усякому разі було б  
доречним для тебе,  та й мені це подобається,  о бездоганний,  щоб ти вшанував  свого батька Дхрітараштру і  
Бгішму.  Я ж відправляюся  туди  та  усуну  сумніви усіх  людей,  у  яких,  о  царю,  існує  ще двоїста  думка  про 
Дурьйодхану. Там, серед царів, я перелічу твої чесноти, звичайні для всіх людей, а також і всі пороки, які є у  
Дурьйодхани. І слухаючи мене, коли я буду говорити там своє слово, доброчинне і згідне закону й користі, царі  
всі, володарі різних країн, будуть вважати тебе правдоустим власником доброчесної душі, а що стосується його,  
то вони переконаються, що одержимий він жадібністю. Я також гудитиму його серед городян і селян,  перед 
старими і малолітніми, при зборах представників усіх чотирьох варн. І якщо ти, просячи миру, не доможешся там 
справедливости, царі будуть тоді осуджувати кауравів і самого Дхрітараштру.

І коли Дурьйодхана дійсно вже загине, будучи покинутий усіма людьми, що ж тоді залишається робити, о 
царю? Роби в такому випадку те, що буде потрібно. Я ж відправлюся до всіх кауравів і постараюся схилити їх до  
миру, не утискаючи твоїх інтересів, і заодно спогляну на їх поведінку. І якщо, з’явившись туди, я помічу, що дії  
кауравів спрямовані до війни, я незабаром повернуся назад, заради твоєї перемоги, о нащадку Бгарати! В усякому 
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разі  я  вважаю,  що  війна  з  ворогами  безсумнівна,  бо  так  мені  віщують  усілякі  знамення.  Тварини  й  птахи  
лиховісно лементують у сутінках. Найкращі слони й коні приймають жахливий вигляд, а сам вогонь виявляє  
незвичайне забарвлення, приймаючи лиховісні обриси. Чи не наступає вже страшна погибель тут, яка загрожує  
знищити світ людський?! Тож варто підготувати зброю і обладунки, перевізні засоби, колісниці, слонів, а також 
прапори. І нехай всі твої вої докладуть зусиль, удосконалюючи свої уміння на слонах, конях і колісницях. І все,  
що буде потрібно тобі для майбутньої війни, — те ти збери заздалегідь, о володарю людей! Бо ж Дурьйодхана,  
поки він живий, жодним чином не зможе, о царю, віддати тобі царство, котре, квітуче, було раніше відняте в тебе  
під час гри в кості, о найперший з пандавів!

Так вістить розділ сімдесят перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 2
Б г і м а с е н а  с к а з а в :
Тобі, о Нищителю Мадгу, слід говорити таким тоном, щоб було укладено мир з кауравами. І ти не повинен 

загрожувати їм війною! Хоча й шалений Дурьйодхана та гнівний постійно, хоч і ненавидить навіть своє власне 
благо  і  зарозумілим  є,  та  не  слід  розмовляти  з  ним  різко.  Стався  до  нього  з  м’якістю.  По  природі  своїй  
нечестивець, з душею як у лиходіїв, він захмелів звабою влади верховної і ворожий до пандавів. Непрозорливий,  
зухвалий  у  слові,  він  засуджує  інших.  Лютий  у  відвазі  та  злопам’ятний,  він  не  піддається  наставлянню,  
злодумний і схильний до неправди. Він скоріше вмре ніж поступиться в чомусь або відмовиться від своєї думки. 
Я думаю, о Крішно, що з таким буде вкрай важко досягти миру. Суперечачи навіть своїм друзям, позбавлений 
почуття справедливости, не люблячи правди, він завжди діє всупереч словам своїх близьких і вражає їхні серця.  
Підвладний поривам гніву, покладаючись на свою ницу вдачу, він по природі своїй прагне чинити зло наче змія  
вколота стеблами трави. Адже у Дурьйодхана добре тобі відомий: що в нього за військо, яка його поведінка і  
вдача, які його міць і відвага.

Раніше каурави разом із синами жили задоволені, й ми теж разом із близькими радувалися, як молодші брати 
Індри зі старшим — Індрою. Але на жаль, гнівом Дурьйодхани, о Нищителю Мадгу, нащадки Бгарати будуть  
спалені, як наприкінці зимових холодів всепожираючим вогнем спалюються ліси! Добре відомі, о Нищителю  
Мадгу, наступні вісімнадцять царів, які винищили своїх рідних, друзів та близьких. Як після закінчення часу дії  
закону народився Балі серед асурів, які процвітали в благоденстві і сяяли величчю, так народилися і Удаварта  
серед хайхаїв, Джанамеджайя у ніпів, Бахула у таладжангхів, гордовитий Васу серед крімі, Аджабінду у саувірів,  
Кушардхіка у сураштрів і Аркаджа у баліхів, Дхаутамулака серед чинів, Хаягрива серед відехів та Варапра серед 
махауджасів,  Баху у  сундаравегів,  Пуруравас  у  діптакшів,  Сахаджа  серед чедіїв  і  матсьїв,  Бріхадбала  серед  
прачетів і  Дхарана серед індраватсів,  Вігахана  у  мукутів  і  Шама у нандівегів.  Ці  ниці  людці  народилися,  о 
Крішно, наприкінці кожної юґи, кожний у своєму роду, для винищення своїх же родичів.

Також мабуть і  цей підлий Дурьйодхана — уособлення самого гріха і ганьба власного роду — з’явився,  
підготовлений самим часом, наприкінці юґи серед нас, кауравів. Тож, ти повинен говорити з ним, таким лютим у 
своїй могутності, м’яко і спокійно, в дружелюбному і нерізкому тоні, та лише про те, що згідно закону й користі,  
та повністю відповідає його нахилам. Всі ми, о Крішно, скоріше в приниженні підемо покірно за Дурьйодханою, 
тільки б не загинув наш рід бгаратів! Дій таким чином, о Васудево, щоб ми, якщо трапиться, могли скоріше жити  
з кауравами як відчужені від них, ніж той гріх пагубної політики від знищення всього роду торкнувся б кауравів!  
Варто було б поговорити зі старим дідом, о Крішно, і з тими, хто бере участь у зборах, щоб відновити добру 
братню дружбу між нами і  вмилостивити сина Дхрітараштри. Саме про це мовлю я. Цар Юдхіштхіра також 
схвалює це, Арджуна теж не схильний до війни, бо велике в ньому почуття жалю.

Так вістить розділ сімдесят другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 3
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Вислухав міцнорукий Кешава цю мову Бгіми, перейняту лагідністю й настільки безприкладну, як ніби гора 

знайшла легкість або ж вогонь став холодним. І промовив тоді молодший брат Рами з роду Шури — власник лука 
Шарнга, голосно сміючись до сидячого Бгіми-Врікодари, перейнятого жалем, розпалюючи його словами, подібно 
тому як вітер роздмухує  вогонь:  «Іншим часом ти,  о Бгімасено, вихваляв лише війну,  палаючи жагою вбити  
жорстоких синів Дхрітараштри, які самі знаходять задоволення в убивстві інших. Адже ти не спиш усю ніч і 
лежиш горілиць, о приборкувачу ворогів! Ти часто вимовляєш страшні, повні занепокоєння, загрозливі слова.  
Збуджений вогнем свого гніву, ти зітхаєш, о Бгімо, з душею неспокійною, немов вогонь, змішаний з димом! Ти  
лежиш на самоті голосно зойкаючи мов слабкий у знемозі від важкої ноші. Деякі з людей, не знаючи суті справи,  
навіть вважають тебе божевільним. Подібно тому як слон, ламаючи вирвані з коренем дерева,  які лежать на  
землі, з ревом топче їх ногами, так і ти, о Бгімо, бігаєш навколо, видаючи голосні стогони і своєю ходою трясучи 
землю.

Тут у лісі ти не знаходиш радости у спілкуванні з благочестивими людьми, а ничеш самотою, о Пандаво! Ні 
вночі, ні вдень ти не радуєшся ніколи і нічому. Сидячи на самоті, ти без причини то смієшся, то ридаєш, то іноді,  
поклавши голову на коліна, ти довго сидиш із закритими очима! А іноді, хмурячи часто брови і облизуючи уста,  
ти, о Бгімо, дивишся люто перед собою. Все це — прояви гніву! Одного разу,  перебуваючи серед братів, ти,  
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схопивши палицю, вимовив клятву: «Як сонце показується зі Сходу, випромінюючи сяйво, і як воно, променисте,  
незмінно заходить на Заході, обходячи навколо Меру, так і я даю клятву, — і ніколи вона не буде порушена, — в  
тому, що я неодмінно вб’ю, коли зіштовхнуся на битві, шаленого Дурьйодхану цією палицею!». А тепер той же 
розум твій схиляється до миру,  о приборкувачу ворогів! Хіба тебе, о Бгімо, охоплює страх, якщо відразу до  
битви, на жаль, коли насправді вже настав час для війни, ти вважаєш дією її негожою? Та на лихо, о Партхо,  
наприкінці сну свого і пильнування ти бачиш лиховісні знамення, і тому ти бажаєш миру!

На жаль, ти, подібно євнухові,  не виявляєш ніяких ознак мужности в собі! Ти охоплений жахом, і тому  
розум твій у розладі. Серце твоє здригається, а розум твій сум’ятніє, і стегна твої оніміли, тому ти і бажаєш миру.  
Душа  смертного,  о  Партхо,  часом  буває  також  нестійка,  наче  пухната  оболонка  бавовняного  зернятка,  
потривожена  поривом вітру.  Такий  стан  твого  розуму  так  само  чужий  тобі,  як  виразна  мова  худобі!  Розум  
змушує поринати серця синів Панду в безодню розпачу, немов плавців, позбавлених човна, в безодню води. Для  
мене  це  велике  диво,  рівне  переміщенню  гори,  коли  ти,  о  Бгімасено,  промовляєш  такі  несподівані  слова. 
Пам’ятаючи про свої діяння і про своє народження у високому роду, о нащадку Бгарати, повстань, о герою, не 
впадай у відчай і будь стійким! Така слабкість, яка помітна в тобі, не личить тобі, о приборкувачу ворогів, бо 
кшатрій ніколи не користується тим, чого не придбав він своєю доблестю!».

Так вістить розділ сімдесят третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 4
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Почувши сказане Васудевою, Бгіма, який завжди сповнений гніву і  не переносить образ, встав був  наче  

добрий кінь,  і  сказав без  зволікання:  «О Непохитний,  в  той час як я маю намір діяти особливим чином,  ти 
представляєш мене в мінливому світлі. Моє надмірне захоплення в битві, мою справжню могутність і силу ти  
добре знаєш, о Дашархо, позаяк ми довгий час жили разом. Або, можливо, ти не знаєш мене, як плавець без 
човна на озері не відає його глибини. Тому ти й нагороджуєш мене такими непристойними словами. Адже, як міг  
би хто-небудь, знаючи мене — Бгімасену, о Мадгаво, сказати мені такі образливі слова, які посмів сказати ти?  
Тож, ось що скажу я тобі, о радосте роду Врішни, з приводу своєї доблести й сили, непорівнянної з іншими. Хоча  
вихваляти самого себе і вважається справою непристойною, але вражений твоїми словами огуди, я однак скажу 
про свою власну силу.

Поглянь, о Крішно, на ці небо й землю, де виникли всі ці незліченні істоти. Нерухливі, безмежні й стійкі —  
це  дві  праматері  всього  сущого.  Якщо  вони  раптово  зіштовхнуться  у  гніві,  подібно  двом  скелям,  я  зможу 
втримати  їх  своїми  руками  з  усім  рухомим  і  нерухомим!  Подивися,  який  розмах  моїх  рук,  що  нагадують 
величезні колоди! Я не бачу такої людини, яка могла б визволитися, потрапивши в їх обійми. Хімаван чи океан,  
або сам Громовержець, нищитель Бали, — навіть ці троє, покладаючись на всю свою міць, не зможуть урятувати  
того,  хто  піддався б  моєму нападу.  Я поборюся  з  усіма  кшатріями,  що палають бажанням виступити  проти 
пандавів, і наступлю ногою на них, поваливши їх у порох.

Адже ти не можеш не знати про мою відвагу,  о Ачьюто («Непохитний»),  про те,  як я, перемігши царів 
земних, підкорив їх своїй владі! Але якщо ти справді не знаєш мене, блиском подібного до полуденного сонця, то 
ти ще пізнаєш мене, о Джанардано, у майбутній жорстокій битві. Хіба ти не наніс мені болісної рани колючими 
словами наче голкою, о бездоганний! Але знай про те, що я набагато могутніше, ніж я кажу про себе, як мені  
самому здається. В день бою, коли почнеться жорстоке побоїще, ти побачиш, як будуть мною повалені слони, вої  
на колісницях, вершники на конях та слонах, і  як я у запалі  гніву буду вбивати інших воїв,  тих турів серед  
кшатріїв. Ти й усі люди побачать мене, як вбиватиму найкращих з кращих. Не змілів ще мозок у костях моїх і не  
здригається моє серце. Якщо навіть увесь світ на мене повстане, не буде в мене страху перед ним. Однак, лише з  
жалю було виявлено мною дружнє ставлення до ворогів, о Нищителю Мадгу! Я непохитно перенесу всі наші 
злидні, аби тільки не загинули Бгарати!».

Так вістить розділ сімдесят четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 5
Б х а г а в а н  с к а з а в :
Бажаючи довідатися про твій настрій,  з прихильности до тебе я говорив це,  а не заради осуду,  і  не від  

усвідомлення вчености, не з гніву і одного лише бажання говорити. Я знаю твою великодушність і знаю твою  
силу, знаю також і справи твої, — і не виявляв я до тебе зневаги. В тисячу разів більше ціную я благодіяння твої,  
о Пандаво, ніж цінуєш їх ти сам. Ти, о Бгімо, разом зі своїми родичами і друзями саме такий, яким повинен бути  
той, хто народився у високому роду, шанованому всіма царями. Адже навіть люди, які прагнуть пізнати сумнівні  
сторони закону, божественного і людського, о Врікодаро, не можуть визначити його наслідків. Бо той же самий  
закон,  що  служить  причиною  успіху  в  досягненні  мети  людини,  стає  також  і  причиною її  загибелі.  Отже,  
діяльність  людини  сумнівна  у  своїх  наслідках.  Ученими,  що  бачать  згубні  сторони  цієї  діяльности, 
передбачаються  іншого  роду  дії,  як  більш  підхожі  для  застосування.  Але  обертаються  вони,  всупереч  
очікуванням, також по-іншому, уподібнюючись поворотам вітру.

Ба, навіть дії людей, які почато після ретельного обговорення, на основі правильно проведеної політики і  
згідно з  їхньою придатністю,  приходять  у  розлад  з  волі  долі.  Однак  і  послані  долею випробування,  хоча  й 
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незалежні від участі людини,— холод, жара, дощ, голод і спрага, о нащадку Бгарати, можуть бути переборені  
самою людиною,  як  це  визначено  їй  діяннями  в  колишньому її  житті.  Тоді  на  шляху  здійснення  мети,  не  
зустрічає вона перешкод. І тут у всьому видно ознаку людських зусиль. Отож, о Пандаво, нічиє існування в світі  
не може протікати інакше, крім діяльности. І всякий повинен віддаватися заняттям, думаючи про те, що мета  
його  може  бути  досягнута  лише  завдяки  сполученню  обох  умов  —  долі  та  власних  зусиль.  Хто  повністю  
віддається своїм справам, міркуючи таким чином, той ніколи не журиться від утрат і не радується при досягненні  
успіху. Це, о Бгімасено, і є головний зміст того, що я мав намір сказати. При цьому не малося на увазі, що успіх  
буде безсумнівним у битві з кауравами. Той, чий розум сум’ятніє, не повинен зовсім втрачати його ясности та не  
повинен засмучуватися або поринати в стан повної байдужности. Саме заради цього я так говорив тобі.

Коли  розвидниться,  я  відправлюся  до  Дхрітараштри,  о  Пандаво,  і  спробую  досягти  примирення,  не  
утискаючи ваших інтересів. Якщо каурави підуть на примирення, тоді слава моя буде безмежна, а бажання ваше 
буде здійснено, і для них самих буде найвище благо. Якщо ж вони, проте, не відгукнуться на мої слова й будуть  
завзято стояти на своєму, то тоді неминуче вибухне війна з її страшними наслідками. В цій війні, о Бгімасено,  
весь тягар буде лежати на тобі. Той тягар буде також нести і Арджуна, тоді як інших воїв повинні будете вести ви  
обоє. Я ж, у випадку якщо війна вибухне, звичайно, буду візником Бібхатсу, бо таке бажання Дхананджайї, але не 
тому що сам я не бажаю боротися! Ось чому, стривожений твоїми судженнями, о Врікодаро, я збуджував тебе  
задерикуватими словами, бажаючи тільки роздмухати твоє завзяття!

Так вістить розділ сімдесят п’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 6
А р д ж у н а  м о в и в :
Юдхіштхіра вже сказав те, що він повинен був сказати, о Джанардано! Але, вислухавши твоє слово, здається  

мені, о приборкувачу ворогів, що ти не вважаєш примирення легко досяжним, о володарю, чи то через жадібність 
Дхрітараштри, чи то через зневіру, яка охопила нас. Ти думаєш, що одна тільки доблесть людини марна і що, з  
іншої сторони, без докладання всієї сукупности людських зусиль, однією лише мужністю, неможливо досягти  
успіху. Те, що сказав ти, може бути так, і в той же час може бути не так. Але це, однак, зовсім не слід розглядати 
так, що тут нічого вже не можна вдіяти. Далі, ти вважаєш, що внаслідок скрутного становища наших обох сторін, 
примирення є із самого початку безнадійним. Проте супротивники наші, хоча й шкодять нашим зусиллям, але не  
мають успіху. Справа примирення, якщо вона належним чином почата, може бути успішною, о володарю! Тож 
дій так, о Крішно, щоб мир з ворогами було укладено. Ти — найвищий друг наш — пандавів і кауравів, о герою,  
як Праджапаті однаково доводиться другом для богів і асурів!

Поспішай же виконати те, що веде до добробуту кауравів і пандавів. Сприяти здійсненню нашого блага, я  
думаю, для тебе буде неважко. Якщо ця справа представляється прийнятною тобі, то вона буде тобою виконана,  
о Джанардано! Адже однією лише своєю появою там, ти виконаєш її, без сумніву! Якщо ж ти, о герою, маєш 
намір діяти стосовно того зловмисника якось інакше, то й тоді  все буде  так,  як ти побажаєш зробити. Буде  
примирення з ними чи ні, як ти того сам побажаєш, будь-яке твоє бажання, о Крішно, буде для нас керівним.  
Хіба не заслуговує смерти разом із синами й родичами той лиходій, що побачивши пишноти сина Дхарми не міг  
перенести  того  видовища  і,  не  знаходячи  законного  способу,  о  Нищителю  Мадгу,  відняв  його  багатство 
облудним шляхом, за допомогою шахраюватого гравця в кості. Бо як може людина, породжена в роду кшатріїв і  
володіє луком, будучи викликаною на гру в кості, відвернутися від неї, якщо навіть їй призначено розлучитися з 
життям? Ще коли я побачив, що ми нечесно переможені у грі та змушені були відправитися до лісу вигнання,  
мені стало ясно, о Варшнейє, що цей нечестивець Суйодхана, навмисно викликаний для цього, повинен бути  
вбитий мною. Це зовсім не дивно, о Крішно, що ти хочеш постаратися заради друзів, хоча залишається поки 
незрозумілим,  який же напрям дій може бути  успішним — м’який чи ні.  Якщо ж ти вважаєш кращим їхнє 
негайне знищення, то нехай це буде зроблено якомога швидше. Отож не треба тобі більше роздумувати. Адже ти 
знаєш,  як  Драупаді  було  ображено  тим  злостивим  Дурьйодханою  посеред  усіх  зборів  і,  як  ми  терпляче  те 
перенесли. І, що він буде після цього добре ставитися до пандавів, о Мадгаво, про те не може в мене народитися і  
думки, як не може прорости зерно посіяне на безплідному ґрунті. Тож, роби без зволікання те, о нащадку роду 
Врішни, що ти вважаєш належним і корисним для пандавів і що нам варто робити вслід за цим!

Так вістить розділ сімдесят шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 7
Б х а г а в а н  м о в и в :
Це саме так, як ти речеш, о міцнорукий Пандаво! І все це залежить, о Бібхатсо, від двох справ — війни й  

миру. Адже поле воложиться і очищається від бур’яну самим орачем. Однак без дощу, о Каунтейє, воно ніколи 
не  дасть  врожаю.  В  таких  випадках,  кажуть  деякі,  що  штучне  поливання  є  засіб  успіху  завдяки  людським  
зусиллям.  Але  навіть  і  тоді  можна  явно  бачити,  що  посуха  послана  самою  долею.  Ще  шляхетні  мудреці 
стародавности осягли думкою те, що діяльність людей відбувається завдяки сполученню зусиль божественних і 
людських. Я ж зроблю все те, що можливо в межах людських зусиль. Але ніяким робом не в змозі я скерувати дії, 
які залежать від долі. Цей злісний Дурьйодхана діє відринувши закон і справедливість. Адже він анітрішки не 
має каяття від  подібного виду дій.  Крім того,  його  ницим нахилам потурають  його радники,  Шакуні  й син 
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візника, а також брат Духшасана. Ніколи не піде на мир Суйодхана ціною поступки царством, без того, о Партхо,  
щоб прийняти смерть разом зі своїми родичами.

Також і Цар справедливости не побажає покірно відмовитися від царства. Не віддасть царства і той лиходій,  
хоча й будемо ми його просити. Тож, я не вважаю, що потрібно передавати йому послання Юдхіштхіри. Бо всі  
мирні пропозиції, висловлені там від імені Царя справедливости, о нащадку Бгарати, не прийме той нечестивий  
нащадок роду Куру. А якщо вони не будуть прийняті, то він заслуговує смерти від руки всіх людей. Справді, він  
заслуговує і від мене смерти, а також і від усього світу, о нащадку Бгарати! Адже ще у дитинстві він, безчесний і  
злостивий, переслідував усіх вас і відняв у вас царство, та не міг заспокоїтися, підступний, побачивши добробут  
Юдхіштхіри. Не раз намагався він посіяти котору межи мною і тобою, о Партхо, але ніколи не зустрічали в мені  
підтримки ті злісні його спроби. Ти ж бо знаєш, о міцнорукий, про його заповітні прагнення і знаєш також про те,  
що я  бажаю зробити люб’язність цареві  справедливости.  Знаючи його душу і  мої  таємні  думки,  ти тепер,  о 
Арджуно, без усякої на те причини, сумніваєшся в мені, начебто не відаючи ні про що. І та найвища божественна 
мета, яка була визначена вишніми, також осягнута тобою. То як же, о Партхо, може бути досягнуте примирення з 
ворогами?  Однак  же  все  те,  що  можливо  буде  зробити  словом  чи  справою,  о  Пандаво,  —  все  я  зроблю.  
Натомість, о Партхо, я не сподіваюся на мир з ворогами! Рік тому, при викраденні худоби у Вірати, Бгішма на  
зворотному шляху вже просив Дурьйодхану,  бажаючи схилити його до миру.  І як він сказав тоді,  так воно і  
вийшло. Адже вже тоді  каурави були  переможені,  коли їхня поразка була  вирішена тобою. Суйодхана  ж не 
погодиться на теє, щоб розлучитися навіть із крихітною часткою царства хоча б на короткий час. В усякому разі, 
щодо мене самого, то мною буде виконане веління Царя справедливости. Тому я повинен знову обміркувати  
підступні дії того зловмисника.

Так вістить розділ сімдесят сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 8
Н а к у л а  в и р і к :
Докладне слово, справедливе по суті, вимовив Цар справедливости, велемовний знавець закону, о Мадгаво! 

Знаючи думку царя, Бгімасена теж сказав про мир і про могутність своїх рук, о Мадгаво! І те, що було сказано  
Пхалгуною,  ти теж чув.  Що ж до моєї  власної думки,  то тобою, о герою, вона не раз була вже висловлена.  
Вислухавши спершу думку наших супротивників і не звертаючи уваги на все те, що тут було сказано нами, ти, о  
найвищий з  людей,  повинен діяти так,  як  ти  вважаєш належним для  даного часу!  Адже  з  усякого  приводу 
виникають  різні  думки,  о  Кешаво!  І  при будь-яких  обставинах людина  повинна  діяти  за  своїм  розсудом,  о 
приборкувачу ворогів! Адже коли мислиться інакше в одних умовах, це стає вже зовсім невідповідним за інших  
обставин.  Тому люди не можуть  дотримуватися постійної  думки  в усіх  випадках життя,  о  кращий з людей! 
Іншими були думки в нас, коли ми жили в лісі,  ще іншими були вони, коли жили ми серед людей, і  зовсім  
відмінними вони стали нині, о Крішно, коли ми вже живемо відкрито. Достоту так само, о нащадку роду Врішни, 
коли ми блукали в лісі, наша прив’язаність до царства не була тоді такою великою, як тепер. Адже почувши, що 
ми повернулися  по закінченні  нашого проживання в лісі,  о  герою,  ці  сім акшаухіні  військ зібралися з  твоєї  
милості,  о  Джанардано!  Побачивши  цих  чоловіків-тигрів,  наділених  незбагненною  силою  й  мужністю,  у  
всеозброєнні готових до битви, хто з людей не здригнеться?

Тому  серед  кауравів  ти  повинен  говорити  слова  спочатку  перейняті  миролюбством,  а  потім  уже  й 
погрозливі, щоб дурний Суйодхана не ухилився зовсім. Який смертний із плоті й крови зможе в битві боротися 
проти Юдхіштхіри, Бгімасени та непереможного Бібхатсу, проти Сахадеви, мене, тебе і Рами, о Кешаво, проти 
Сатьякі, могутнього своєю силою, і Вірати з його синами, проти Друпади з його радниками та Дхріштадьюмни, 
нащадка Прішати, проти доблесного царя Каші й Дхріштакету, володаря Чеди? Адже однією своєю появою там, 
о міцнорукий, ти безсумнівно повністю здійсниш бажану мету Царя справедливости! Й Відура, і Бгішма, і Дрона,  
разом з Бахлікою здатні будуть зрозуміти тебе, о бездоганний, коли ти будеш ректи слова справедливости. Вони 
зможуть  переконати Дхрітараштру,  того  володаря  людей,  і  підступного  Суйодхану разом з  його  радниками, 
слідувати словам твоїм. Коли ти виступаєш у ролі промовця, о Джанардано, а Відура — як слухач, то суть якої  
справи, котра відхилилася від мети, не можна буде направити в правильну поточину?

Так вістить розділ сімдесят восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 9
С а х а д е в а  с к а з а в :
Те, що сказано царем, є вічний закон. Але тобі варто діяти саме таким чином, о приборкувачу ворогів, щоб 

почалася війна. І якщо навіть каурави віддадуть перевагу миру з пандавами, то й тоді, о нащадку Дашархи, ти 
повинен викликати війну з ними. Адже я бачив царівну Панчали, коли її привели на збори в такому жалюгідному 
вигляді. Як же може після цього заспокоїтися мій гнів, викликаний Суйодханою, поки він не буде вбитий? Якщо 
Бгіма і Арджуна, о Крішно, і Цар справедливости схильні йти за чеснотою, зневажаючи справедливістю, то сам я  
бажаю поборотися з ним у битві!

С а т ь я к і  с к а з а в :
О міцнорукий, правду сказав Сахадева велемудрий. Тільки смерть Дурьйодхани може принести заспокоєння 

моєму гнівові.  Адже ти  пам’ятаєш,  який гнів  появ  був  і  тебе,  коли ти  побачив у  лісі  знедолених пандавів,  
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одягнених в лахміття та шкури антилоп. Отже, те що висловив тут хоробрий син Мадрі, о туре серед мужів,  
узгоджується з думкою всіх воїв, о найвищий з людей!

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
І коли велемудрий Ююдхана говорив такі слова, в усіх воїв, тих, зібраних там, вирвався левиний рик. І всі 

герої, з усіх боків, привітали його слова вигуками «Чудово, чудово!».  Так вони, бажаючи боротися, радували  
нащадка Шині.

Так вістить розділ сімдесят дев’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 0
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Вислухавши таке слово царя,  згідне закону й користі,  дочка царя Друпади Крішна,  з  довгим, синювато-

чорним волоссям,  звернулася  змучена  горем,  до Дашархи, який сидів поруч,  схвалюючи Сахадеву і  Сатьякі, 
могутнього воїна-колісничного.  Бачачи,  що Бгімасена схильний до миру,  вона,  сильно стривожена душею,  з  
очима повними сліз, сказала мудра такі слова: «Тобі відомо, о міцнорукий Нищителю Мадгу, як за допомогою 
обману були  пандави позбавлені  свого добробуту сином Дхрітараштри разом з радниками,  о знаючий закон  
Джанардано! І яке послання було потай передане Санджайї царем Юдхіштхірою, о нащадку Дашархи. Тобі також  
відомо, що було тоді  сказано Санджайї,  все те  ти також чув.  В ньому йшлося,  о променистий:  «Дай нам, о  
братику,  п’ять  сіл:  Кушастхалу,  Врікастхалу,  Асанді,  Варанавату  й  будь-яке  ще  місце  проживання  замість 
п’ятого, о міцнорукий!». Так було сказано тоді Дурьйодхані та його друзям, о Кешаво! Але почувши ті слова 
скромного Юдхіштхіри, який бажає миру, Суйодхана не послухався навіть їх, о Крішно, нащадку роду Дашарха!

Якщо  Суйодхана,  о  Крішно,  побажає  укласти  мир  без  повернення  царства,  тоді  немає  ніякої  тобі 
необхідности  відправлятися  туди.  Бо  пандави  разом  зі  срінджайями,  о  міцнорукий,  цілком  здатні  будуть  
протистояти лютому і скаженому війську сина Дхрітараштри. Адже ні вмовлянням, ні щедротами неможливо 
досягти з ними ніякої угоди. Тож стосовно них не треба тобі проявляти милосердя, о Нищителю Мадгу! На тих  
ворогів, о Крішно, яких не можна втихомирити вмовлянням або щедротами, має бути накладене покарання тим, 
хто бажає зберегти своє життя. Отже, тяжке покарання накласти на них маєш ти без зволікання, о міцнорукий 
Ачьюто, разом з пандавами і срінджайями. Уже одне це може створити славу партхам і тобі також, о Крішно. І  
якщо це буде виконано, принесе воно щастя всьому роду кшатріїв! Адже кшатрій, прихильний до жадоби, або 
некшатрій, о Дашархо, повинен бути вбитий кшатрієм, який дотримується свого закону, за винятком випадків, 
коли це брахман, о батьку мій, якщо навіть він загруз у всіх гріхах. Бо брахман є наставником усіх каст і він  
споживає краще з усього, що виростає на землі. Яким було б гріхом вбивство того хто не заслужив смерти, о  
Джанардано, таким же точно гріхом вважається і невбивство того, хто заслуговує смерти, — так заявляють знавці  
закону. Отже, о Крішно, дій разом з пандавами та срінджайями сукупно з їхніми військами таким чином, щоб цей 
гріх не торкнувся тебе, о нащадку роду Дашарха!

З глибокої довіри до тебе, о Джанардано, я буду повторювати знову те, що було вже не раз сказано. Яка є  
інша жінка на землі, о Кешаво, подібна мені? Я дочка царя Друпади, що вийшла із середини жертовного вівтаря,  
сестра Дхріштадьюмни і твоя улюблена подруга, о Крішно! Я увійшла в рід Аджамідхи невісткою шляхетного  
Панду й царственою дружиною синів Панду, блиском рівних п’ятьом Індрам! Від п’яти героїв у мене народилося  
п’ятеро синів — могутніх воїв-колісничних, і  за моральним законом вони для тебе такі ж, о Крішно, як сам  
Абгіманью! І ось така, я була схоплена за волосся, приведена в зал зборів і піддалася образам на очах у синів 
Панду при житті твоєму, о Кешаво! В той час як ще гараздують каурави, панчали та врішни, зі мною лиходії  
вчинили серед зборів наче з рабинею. Тоді як пандави дивилися на це байдуже і без гніву, я думкою звернулася  
до тебе, о Говіндо, із закликом: «Рятуй мене!». І тоді прославлений цар, мій свекор, сказав мені так: «Вибирай  
дарунок, о царівно Панчали, бо ти заслуговуєш дарунку й шанована мною!». «Хай не будуть рабами пандави, 
нехай колісниці й зброя залишаться при них!» — так було мною сказано у відповідь. І вони були звільнені, але  
лише для того, щоб відправитися у вигнання до лісу, о Кешаво!

Ти знаєш, о Джанардано, про всі ці прикрощі мої. Так урятуй же мене від горя, о Лотосоокий, разом з моїми 
чоловіками,  рідними  й  близькими.  Адже  за  моральним  законом,  о  Крішно,  я  невістка  обом  —  і  Бгішмі,  і  
Дхрітараштрі. Та хоча це так, я була насильно перетворена на рабиню. Ганьба силі Бгімасени, ганьба мистецтву 
Партхи у володінні луком, поки живе ще хоч мить Дурьйодхана! Якщо я заслуговую твоєї прихильности, якщо в  
тебе є жаль до мене, нехай весь гнів твій, о Крішно, впаде на синів Дхрітараштри!».

Сказавши так,  краснотіла,  з  темними куточками  очей,  схопивши шуйцею своє  прекрасне,  з  кучерявими 
кінчиками волосся, синювато-чорне, змащене тонкими пахощами, відзначене всіма щасливими ознаками, м’яке,  
хоча й заплетене в косу,  лискучу мов велика змія, підійшла ходою лані до лотосоокого Крішни, і  лотосоока 
Крішна  з  очима,  повними  сліз  промовила:  «Якщо  ти,  о  Лотосоокий,  бажаєш  миру  з  ворогами,  тобі  в  усіх 
випадках  варто  пам’ятати  про  це  волосся,  схоплене  рукою  Духшасани!  Якщо  Бгіма  й  Арджуна,  о  Крішно, 
настільки  безпомічні,  що  жадають  миру,  то  мій  старий  батько,  разом  із  синами  —  могутніми  воями-
колісничними — будуть  боротися,  аби  помститися  за  мене.  Також  і  п’ятеро  моїх  синів,  сповнених  великої 
відваги, о Нищителю Мадгу, під проводом Абгіманью, будуть боротися з кауравами. Поки я не побачу тої чорної  
руки Духшасани відтятої від тулуба і перетвореної на тлін, як може наступити спокій для мого серця? Адже 
цілих тринадцять років провела я чекаючи кращої години, затамувавши в серці своєму гнів, немов палаючий  
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вогонь!  І  тепер  розривається  моє серце,  простромлене  немов дротиком,  словами  Бгіми,  бо  він,  міцнорукий,  
сьогодні звертає увагу лише на моральний обов’язок!».

Сказавши так, довгастоока Крішна з підступаючими до горла слізьми почала голосно і  судомно ридати, при 
цьому голос її переривався від сліз. Власниця широких округлих стегон, вона зрошувала свої повні й тугі груди  
слізьми,  які  лилися з  очей начебто поточний вогонь.  Їй сказав у відповідь міцнорукий Кешава,  втішаючи її:  
«Незабаром ти побачиш, о Крішно, дружин бгаратійських у сльозах. Так само, як і  ти, о боязка, будуть вони 
ридати, коли рідні їх і близькі будуть убиті. У тих, на кого ти розгнівана, о красуне, можна вважати, що друзі й  
вої вже вбиті. Разом із Бгімою, Арджуною і близнюками, я виконаю це за велінням Юдхіштхіри та з волі долі 
визначеної Всевишнім. Сини Дхрітараштри, коли наступить їхня визначена година, якщо не послухаються моїх 
слів, усі ляжуть у землю вбитими, ставши здобиччю псів і шакалів. Адже, гора Хімаван може зрушитися з місця,  
сама земля може розколотися на сто частин, небо може обрушитися разом із зірками, але не може бути даремним 
моє слово! Клятвено обіцяю тобі, о Крішно, утри ж свої сльози. Незабаром ти побачиш ворогів твоїх чоловіків 
убитими, а самих чоловіків, сповненими добробуту!».

Так вістить розділ вісімдесятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 1
А р д ж у н а  м о в и в :
Ти тепер — незрівнянний друг усіх кауравів! Пов’язаний з ними родинними путами, ти також незмінно є  

найулюбленішим другом обох сторін! Між пандавами і синами Дхрітараштри має бути досягнута повна згода.  
Ти,  о  Кешаво,  здатний  внести  примирення  між  ними.  О  Лотосоокий,  відправившись  звідси  до  шаленого 
Суйодхани,  заради досягнення миру ти  повинен сказати нащадкові  Бгарати те,  що потрібно буде  сказати,  о 
згубнику  ворогів!  Якщо дурень  той  не  прийме  даної  тобою доброзичливої  поради,  розумної  і  лагідної,  яка 
відповідає закону й користі, він потрапить у владу долі!

Б х а г а в а н  с к а з а в :
За бажанням зробити те, що справедливо і служить нашому благу і, що корисно для кауравів, я відправлюся  

до царя Дхрітараштри.
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
І ось, коли розвіявся морок і зійшло ясне сонце, наступила година майтра 5 і промені денного світила стали 

помірними!  Був  місяць  Каумуда 6 під сузір’ям  Реваті 7 і  стояла пора  наприкінці  осені  з  настанням холодів, 
сприятлива для дозрівання багатих урожаїв. І ось у такий час, Джанардана, найкращий з найсильніших, квітучий  
здоров’ям, вислухавши сприятливі, сповнені священних звуків привітні слова високоповажних брахманів немов 
Васава  —  славослів’я  божественних  мудреців,  зробив  ранкові  обряди,  і,  очистившись  омиванням,  вкритий 
прикрасами, вшанував він був сонце і вогонь. Доторкнувшись потім до спини бика і вклонившись брахманам,  
обійшовши  вогонь  прадакшиною,  дивлячись  на  предмети  супутні  щастю,8 розставлені  спереду,  Джанардана 
згадав про ті слова Пандава і звернувся до сидячого поруч онука Шині — Сатьякі: «В колісницю варто покласти 
мушлю й диск разом з палицею, сагайдак, дротики та усі види зброї, наступальні та оборонні, бо підступні суть 
душею Дурьйодхана й Карна разом із сином Субали. Хоч і незначний ворог, не слід зневажати ним навіть більш 
сильному!».

І  тоді,  вгадавши думку Кешави, того героя,  що тримає диск і  палицю, супутники його кинулися вперед 
запрягати колісницю. А колісниця та блищала мов руйнівний вогонь при загибелі світу, і могла мчатися по дорозі  
наче повітрям. Була вона прикрашена двома колесами, які сяйвом нагадували сонце й місяць. Вона красувалася  
зображеннями місяця та півмісяця, усіляких риб, тварин і птахів, та мерехтіла різноманітними квітами й усякими 
дорогоцінними каменями і перлами. Блиском своїм подібна до висхідного сонця, була вона величезна й виглядом 
прекрасна.  Оздоблена самоцвітами і  золотом,  несла вона чудове  ратище для прапора і  гарні  знамена.  Добре  
оснащена необхідними засобами і неприступна для ворогів, вона була вкрита тигровими шкурами. Вона здатна  
була губити славу будь-яких ворогів і збільшувати радість ядавів. І служники ті впрягли в неї коней Сайнью,  
Сугриву, Мегхапушпу і Балахаку, викупаних перед цим, наділених всіма чеснотами. І підносячи ще більше велич 
Крішни,  над гучнозвучною колісницею здіймалося знамено із  зображенням царя пернатих.  І  тоді,  на високу 
немов вершина гори Меру,  колісницю, що  видає гуркіт  подібно барабану або гуркоту грому з хмар,  зійшов 
Шаурі,  наче на небесну колісницю — праведник,  що нагромадив доброчесні  заслуги.  І  посадивши із  собою  
Сатьякі, відправився шляхом, найвищий з людей, оголошуючи землю й небо гуркотом своєї колісниці.

В ту ж мить купи хмар миттєво розсіялися, подув сприятливий, вітер і спокійно улігся пил. І ледве рушив у  
путь  Васудева,  звірі  та  птахи,  які  віщують  щастя,  тримаючись правої  сторони,  попрямували  за  ним.  Усюди 
супроводжували Нищителя Мадгу журавлі,  павичі  й гуси,  своїми лементами віщуючи добрі прикмети.  І  сам  
вогонь, що живиться рясними узливаннями хома в супроводі мантр, відвертаючи своє полум’я вправо, яскраво 
палав,  вільний від  диму.  Васіштха,  Вамадева,  Бхурідьюмна,  Гая,  Кратха,  Шукра,  Нарада, Вальміка,  Марута, 
Кушика,  Бхрігу та інші божественні й брахманські  мудреці — усі  разом обходили з правої  сторони Крішну,  
молодшого брата Васави, радість ядавів. Так, шанований цими величними й іншими великими мудрецями та 
сонмами праведників, відправився  Крішна в палац кауравів. І коли він відправлявся шляхом, за ним ішли син 
Кунті Юдхіштхіра, Бгімасена, Арджуна й обидва сини Мадрі. Також доблесний Чекітана й Дхріштакету, володар 
Чеди, Друпада та цар країни Каші,  і  Шикхандін,  могутній  воїн-колісничний. Також Дхріштадьюмна і Вірата 

81



разом із синами та царевичами країни Кекайї — всі ці кшатрії відправилися слідом за тим биком серед кшатріїв, 
щоб висловити побажання успіху в досягненні його мети.

І  тоді,  провівши  трохи  Говінду,  блискучий  Цар  справедливости  Юдхіштхіра  звернувся  до  нього  в 
присутності царів з таким словом. І при цьому він обійняв Кешаву, який ні з пристрасти, ні зі страху, ні з користи  
та  корисливости,  ніколи  не  робив  нічого  несправедливого,  стійкий  бо  розумом  і  вільний  від  прагнень, 
найбільший знавець морального закону серед усіх  істот,  мудрий і  твердий, котрий є володарем усім живим,  
прославленим богом богів. І обійнявши його, сповненого всіх чеснот і сприятливих ознак на грудях, у вигляді 
особливих завитків волосся, син Кунті почав напучувати його:

«Ту жінку, яка із самого дитинства виховала нас, яка завжди зайнята дотриманням постів і подвижництвом, а 
також виконанням сприятливих обрядів, яка знаходить задоволення в шануванні божеств, гостей та в слухняності  
старшим, яка з безмежною ніжністю любить своїх синів і також любима нами, о Джанардано, яка не раз рятувала  
нас від небезпечних підступів Суйодхани, о мучителю недругів, немов човен, що рятує потопаючих із бурхливих 
вод великого океану, повних смертельною небезпекою, яка заради нас перенесла злидні, о Мадгаво, хоча сама  
вона зовсім не заслуговує їх, — ту страждальницю ти повинен запитати про її добробут.  Занурену в глибоку  
скорботу за синами, привітай її,  обійми та втіш, розповідаючи знову про пандавів! Починаючи з заміжжя, о  
приборкувачу  ворогів,  вона  бачила  горе  і  образи  від  своїх  свекрів  і,  сама  не  заслуговуючи  їх,  переносить 
негаразди.  Чи настане коли-небудь,  о Крішно, той час,  вільний від негод,  щоб міг я забезпечити щастя моєї  
знедоленої матері, о приборкувачу ворогів? Коли ми пішли у вигнання, вона, нещасна, з любови до нас побігла  
вслід за нами, але залишивши її в сльозах, ми пішли до лісу. Однак від горя необов’язково вмирають, раз вона 
живе ще, о Кешаво! Адже вона була із привітністю прийнята анартами, хоча й мучилася глибоким сумом за  
своїми синами.  Привітай її  від  мене,  о  могутній  Крішно,  а  також Дхрітараштру,  володаря  кауравів,  і  царів,  
старших за віком. Також обійми ти Бгішму, Дрону, Кріпу і могутнього царя Бахліку, сина Дрони і Сомадатту, та  
всіх бгаратів, кожного окремо, також і премудрого Відуру, радника кауравів, обдарованого глибоким розумом і  
знавця морального закону, о Нищителю Мадгу!».

Сказавши так Кешаві  в  присутності  царів,  Юдхіштхіра,  з  його  дозволу,  повернувся  додому,  обійшовши 
спочатку Крішну зліва направо. Тоді Бібхатсу, продовжуючи ще йти за своїм другом, тим туром серед людей,  
мовив непереможному нащадкові роду Дашарха, згубникові ворожих героїв: «Всім царям відомо, о Говіндо, що 
на  нараді  нами  ще раніше  було  ухвалене  рішення,  володарю,  про  вимогу половини  царства.  Якщо каурави  
безперешкодно, з повагою і не виявляючи презирства, віддадуть її, то це буде мені дуже приємно, о міцнорукий, і  
самі  вони  позбудуться  великої  небезпеки.  Якщо,  однак,  син  Дхрітараштри,  котрий  використовує  завжди 
недозволені засоби, буде діяти інакше, я тоді неодмінно покінчу назавжди із цими кшатріями, о Джанардано!». І  
коли сказав так син Панду Арджуна,  зрадів Врікодара. І під впливом гніву став щохвилинно весь здригатися  
Пандава. І здригаючись від гніву, Каунтейя страшенно кричав, бо, коли він почув слова Дхананджайї, серце його  
сповнилося  величезною радістю.  Чуючи  ті  його  кличі,  затремтіли в  страхові  лучники,  а  в’ючні  тварини  всі 
почали ронити кал і  сечу.  Звернувшись  так до Кешави і  сказавши йому про своє рішення,  Арджуна  з  його 
дозволу повернувся додому, обійнявши спочатку Джанардану.

Коли всі царі повернулися назад, Джанардана, радісний, поспішно рушив шляхом на колісниці, в яку були  
запряжені  Сайнья,  Сугрива  та  інші  коні.  І  ці  коні  Васудеви,  під  кормигою Даруки,  немов  пливли  шляхом, 
поглинаючи небо. І тоді на шляху своєму, побачив міцнорукий Кешава мудреців, що сяють величчю брахмо і  
стоять на обидвох узбіччях. І швидко зійшовши з колісниці, Джанардана шанобливо їх привітав. І вшанувавши, 
як  личить,  усіх  мудреців  тих,  він  звернувся  до  них  зі  словами:  «Чи  панує  благоденство  в  усіх  світах?  Чи  
підтримується, як належить, закон? Чи перебувають інші три касти в слухняності до брахманів?». І зробивши їм 
таку повагу, Нищитель Мадгу промовив знову: «Де ви маєте успіх, блаженні? Куди лежить ваш шлях? І яка ваша  
мета? І що я повинен зробити для вас? З якою метою ви, великі своєю долею, з’явилися на землю?».

Син Джамадагні,  колись сподвижник його в благочестивих заняттях, наблизившись до Нищителя Мадгу,  
обійняв Говінду й сказав йому у відповідь: «Благочестиві божественні мудреці й брахмани, добре обізнані на  
священних писаннях, царствені мудреці й подвижники, високо шанують тебе, о Дашархо! Ці свідки колишніх  
подвигів богів і асурів, о величний, бажають бачити кшатріїв усієї землі, тих, що зібралися звідусіль, так само як  
надвірних і царів, а також і тебе — втілення самої правди, о Джанардано! Ми підемо туди подивитися на теє  
велике видовище, о Кешаво! Ми хочемо також почути,  о  Мадгаво,  згідні  закону і  користі  слова,  які  будуть  
мовлені тобою серед кауравів у присутності царів, о приборкувачу ворогів! Адже Бгішма, Дрона та інші, а також 
велемудрий Відура і сам ти, о тигре серед ядавів, — усі ви зберетеся разом у Залі наради. Твої божественні слова,  
о Мадгаво, справедливі та благі, так само як і їхні слова, ми бажаємо почути, о Говіндо! Ти тепер знаєш про нашу 
мету, о міцнорукий! Ми знову зустрінемося ще. Відправляйся ж безперешкодно, о герою! Ми знову побачимо 
тебе вже у залі зборів!».

Так вістить розділ вісімдесят перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  8 2
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Коли поїхав шляхом могутній син Девакі, його супроводжували зі зброєю у руках десять могутніх воїв на 

колісницях, здатних знищити ворожих героїв, тисяча піхотинців і стільки ж вершників, о приборкувачу ворогів, а 
також сотні інших служників, о царю, з великим запасом харчів.

Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Як пройшов свій шлях великий душею Нищитель Мадгу, нащадок з роду Дашарха? І які з’явилися знамення  

на шляху того могутнього героя?
В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Слухай же мене про те, які надзвичайні з’являлися знамення — чудові й протиприродні, коли він, великий  

духом, прямував своїм шляхом. При безхмарному небі лунали гуркоти грому в супроводі блискавок. А слідом за 
цим грозова хмара, хоча і не було хмар, почала безупинно дощити. Великі ріки разом із найчудовішою Синдху, 
поточні  на  схід,  ринули  у  зворотному напрямку.  Переплуталися  всі  сторони  світу,  і  нічого  не  можна  було 
розрізнити. Усюди блискали вогні, о царю, і тряслася земля. Водойми й посудини сотнями переповнювалися й 
виливали воду. І весь цей всесвіт був обкутаний мороком. І через пил, який запнув усе навколо, не можна було, о 
царю, розпізнати сторін світу та потрібні напрямки. Голосні кличі лунали з неба, але втілених істот, від яких  
виходили звуки,  не  було  видно.  Такі  чудесні  з’яви  спостерігалися  по  всій  країні,  о  царю!  Різкий  південно-
західний вітер 9 зі страшним шумом обрушувався на Хастінапур, ламаючи цілі купи дерев. Але всюди, там, де 
йшов  шляхом  нащадок  роду  Врішни,  о  нащадку  Бгарати,  дув  приємний  вітерець  і  все  навколо  ставало  
сприятливим. Лив квітковий дощ і падало безліч лотосів. І дорога стала рівною і приємною, звільнившись від  
колючої трави і тернів.

Усюди, по тих місцях, о царю, де проходив міцнорукий Крішна, того подавця дарунків вітали брахмани 
медовим напоєм і квітами. Жінки, вийшовши разом на дорогу,  обсипали лісовими, запашними квітами героя, 
великого  душею,  відданого  благу  всіх  істот.  Потім  він  проминув  чарівний  куточок  — Шалібхавану,  багату 
усілякого роду злаками, чарівний і найвищою мірою священний, о туре з роду Бгарати! А перед цим він побачив  
багато сіл, багатих худобою, прекрасних і приємних серцю, та проїхав різні міста й царства. Завжди радісний і  
бадьорий духом, під охороною нащадків Бгарати, він був вільний від страхів перед можливою загрозою ворожих 
ратей і не відав напастей. Люди, що живуть в Упаплавьї, вийшовши з міста, стояли разом на дорозі, бажаючи  
бачити Вішваксену.  Всі  вони вшанували,  немов палаючий вогонь,  того володаря,  овіяного добрим ім’ям,  як 
гідного всяких почестей високого гостя,  що прибув у їхню країну.  І коли нарешті Кешава, згубник ворожих  
героїв, досяг Врікастхали, яскраве сонце, розкидаючи свої промені, прийняло багряний відтінок.

Зійшовши поспішно з колісниці й зробивши, як личить, очисні обряди, він наказав розпрягати колісницю й  
став на вечірню молитву. Дарука теж, розпрігши коней і подбавши про них згідно приписів, звільнив їх від усієї  
збруї та відпустив, давши їм волю. Коли ж з усім цим було покінчено, Нищитель Мадгу сказав: «Проведемо цю  
ніч тут заради успіху справи Юдхіштхіри». Вгадавши його бажання, служники влаштували тимчасовий табір і  
миттю приготували добрі страви і напої. А ті головні з брахманів, о царю, які жили в тім селищі, — шляхетні та  
родовиті, скромні, які своєю поведінкою дотримуються приписів Вед, — прийшли до прославленого Хрішикеші,  
приборкувача  ворогів,  і  віддали  йому,  як  слід,  почесті  благословенням  і  побажаннями  щастя.  Вшанувавши 
нащадка  з  роду  Дашарха,  шанованого  серед  усіх  людей,  вони  запропонували  шляхетному  свої  хати  повні  
багатства. Промовивши їм: «Досить!» — він ушанував їх по заслузі, і потім, відвідавши їхні оселі, він разом з  
ними повернувся знову в свій табір. І нагодувавши там дуже смачно всіх брахманів і сам попоївши разом з ними, 
Кешава спокійно провів ту ніч.

Так вістить розділ вісімдесят другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 3
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Тим часом, довідавшись од вісників, що під’їжджає Нищитель Мадгу, Дхрітараштра, в якого від збудження  

мурашки пробігли по тілу, звернувшись шанобливо до міцнорукого Бгішми і Дрони, до Санджайї та премудрого 
Відури, сказав так Дурьйодхані з його радниками: «Досить надзвичайні й дивні чути вісті, о нащадку роду Куру!  
Жінки, діти й старі мовлять про це в кожній хаті. Одні речуть про це шанобливо, й інші — також, зібравшись  
разом. Окремі розмови ведуться на перехрестях шляхів і толоках. «Відважний Дашарха прибуде сюди заради  
блага пандавів» — сурмить поголоска. Нищитель Мадгу всіляко заслуговує нашої поваги й почестей, адже на  
ньому  ґрунтується  хід  усіх  подій  всесвіту,  бо  він  —  володар  усіх  живих.  Адже  в  Мадгаві  зосереджено  
самовладання й доблесть,  у ньому — мудрість і  сила. Його, найвищого з людей, належить шанувати,  бо він  
втілює вічний закон. Бо ж якщо його вшанують, він неодмінно принесе нам щастя, якщо ж не матиме почестей,  
принесе нещастя.  Якщо Дашарха,  той приборкувач ворогів,  буде  задоволений зробленими знаками уваги,  ми 
досягнемо  здійснення  всіх  наших  бажань  у  присутності  всіх  царів.  Щоб  віддати  йому  шану  при  зустрічі,  
розпорядися  сьогодні  ж  зробити  необхідні  приготування,  о  приборкувачу  ворогів!  Нехай  по  дорозі  будуть  
розкинуті намети, оснащені всіма предметами бажань. Дій так, о сину Гандхарі, щоб у нього виникло почуття  
задоволення тобою, о міцнорукий! А як ти вважаєш, о Бгішмо?».
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Тоді  Бгішма  й  інші  мовили  всі  цареві  Дхрітараштрі:  «Чудово!»,—  схвалюючи  його  слова.  А  цар 
Дурьйодхана, дізнавшись про їхню згоду, зробив відразу розпорядження про вибір чудових місць для зведення 
наметів.  І  тоді  в різних дивовижних місцях,  на належній відстані  один від одного,  було розташовано безліч  
наметів,  з  усякими коштовностями. Чудові  сидіння із усілякими зручностями,  гарні  жінки, пахощі,  найкращі  
прикраси і витончені шати, відмінні страви і напої — все це туди доставив цар. Особливо подбав цар кауравів  
про зведення для прийому високого гостя чудового намету в селі Врікастхалі, повного дорогоцінних каменів.  
Закінчивши всі  ці,  гідні  самих богів,  приготування,  що виходять за межі людських зусиль,  цар Дурьйодхана 
повідав тоді про те Дхрітараштрі. Але Кешава, нащадок роду Дашарха, не кинув навіть погляду на всі ті намети й  
різні коштовності, а поїхав прямо в палац кауравів.

Так вістить розділ вісімдесят третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 4
Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
О Кшаттро, Джанардана виїхав з Упаплавьї. Зараз він перебуває у Врікастхалі, а завтра ранком він прибуде  

сюди. Джанардана — старшина ахуків, найперший серед усіх в роду Сатвата, великий духом, могутній силою і  
наймудріший радник.  Адже Мадгава — заступник  квітучого  роду Врішни і  його  оборонець,  він  — великий 
Прабатько всіх трьох світів! Врішни й андхаки шанують мудрість його, ґречного, наче Адітьї, восьмеро Васу і  
Рудри шанують розум Бріхаспаті. Я вшаную того шляхетного нащадка роду Дашарха в тебе на очах, о знавцю 
закону! Слухай же мене що я скажу про те тобі.

Я дам йому шістнадцять золотих колісниць, запряжених кожна четвериком найчудовіших коней з Бахли,  
однакової, чистої вороної масті.  Я дам Кешаві вісім бойових слонів, що завжди перебувають у стані тічки, з  
бивнями, довгими мов дишель плугу, здатних зломити ворожі ряди, і при кожному — по вісім супровідних воїв. 
Я дам йому сотню чарівних служниць, незайманих, із зовнішністю блискучою, подібно золоту, і стільки ж слуг.  
Я дам йому також вісімнадцять тисяч вовняних ковдр, приємних на дотик, з тих, що в безлічі доставлені нам 
горцями. В мене є тисячі шкур антилоп, привезених із країни чинів. Я дам йому їх стільки, скільки заслуговує  
Кешава.  Я дам йому також цей чистий, яскраво-променистий дорогоцінний камінь,  що сяє вдень і  вночі,  бо  
Кешава гідний його. Цей візок мій, запряжений мулами, може в один тільки день проїхати чотирнадцять йоджан,  
я дам йому і його теж. Я завжди буду надавати йому харчів, навіть у вісім разів більше в порівнянні з тим скільки  
в нього в’ючних тварин і скільки людей, які становлять його почет.

Мої  сини  й  онуки  —  всі,  крім  Дурьйодхани,  красиво  вбрані,  виїдуть  назустріч  Дашарсі  на  блискучих 
колісницях. І тисячі чарівних і найкращих танцівниць, добре вбраних і прикрашених, вийдуть пішки зустрічати  
велеславного Кешаву. І ті чарівні дівчата, які прийдуть із міста подивитися на Джанардану, також вийдуть без 
покривала йому назустріч. Адже все місто — чоловіки, жінки й діти — збирається подивитися на шляхетного 
Нищителя Мадгу, як дивляться люди на променисте сонце. І нехай з усіх боків будуть підняті великі прапори й  
знамена і нехай шлях, по якому він приїде, буде политий водою і очищений від пилу — так я наказав. Нехай у  
палаці  Духшасани,  що краще за  палац Дурьйодхани,  буде  без зволікання наведена чистота і  нехай він буде  
прикрашений. Адже той палац сяє своїм виглядом, він сприятливий і чудовий, та рясніє найкращими багатствами 
за всіх пір року. І в житлі тому зосереджені всі скарби мої і Дурьйодхани. Все, чого заслуговує той нащадок роду  
Врішни, нехай буде віддано йому без коливань!

Так вістить розділ вісімдесят четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 5
В і д у р а  м о в и в :
О царю, найчудовіший з усіх,  ти високо шанований у трьох світах! Ти користуєшся повагою серед усіх  

людей, о нащадку Бгарати! Перебуваючи в похилому віці,  що б ти не сказав у такому положенні, ти завжди 
виявляєш гідну стійкість завдяки приписам шастр, яким ти слідуєш, та вірним припущенням, позаяк ти навчений 
досвідом. Як написи на камені,10 як світло на сонці, як велика хвиля в океані, так великий закон перебуває в тобі,  
о царю, — це стверджують твої піддані. Всі люди завжди пишаються і радуються незлічимим твоїм чеснотам, о 
царю! Тому прагни завжди разом із близькими зберегти ці чесноти. Стався до всього із щиросердістю. Не губи  
через дурість одразу ж царство своє, синів і онуків, а також друзів, таких милих тобі! Те, що ти бажаєш дати  
Крішні,  о  царю,  як гостеві,  вельми значно.  Але знай,  що цього й ще іншого,  набагато більшого,  заслуговує 
Дашарха, — навіть усю землю! Але клянуся душею, що не заради чесноти або з догоди йому ти хочеш дати це  
Крішні. За всім цим криється обман, все це неправда і нещирість, о подавцю багатих дарунків! Але я знаю твій 
таємний намір, о царю, по твоїх власних справах.

П’ятеро пандавів хочуть одержати тільки п’ять сіл, о царю! Але ти навіть їх не хочеш віддати. Так хто ж тоді  
укладе з пандавами мир? Ти хочеш багатством залучити на свою сторону міцнорукого героя з роду Врішни. І цим 
же  способом ти  хочеш відколоти  його  від  пандавів!  Але  говорю я  тобі  сущу  правду,  що  ні  багатством,  ні 
вшануванням, ні докорами, не в змозі ти віддалити його від Дхананджайї. Я знаю шляхетність Крішни й знаю  
непохитну відданість йому Арджуни. Я знаю, що Джанардана, котрий для нього однаково, що саме життя, не 
може бути ним покинутий. Нічого іншого, крім повного глечика води, нічого, крім омивання ніг і крім питань 
про здоров’я, — нічого іншого для себе не побажає Джанардана. Однак така гостинність,  що буде найбільш 
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приємна  для  шляхетного,  гідного  почестей  гостя,  йому  має  бути  зроблена,  о  царю,  бо  заслуговує  високих  
почестей Джанардана.  Дай Кешаві,  о  царю,  ту саму річ,  заради чого,  бажаючи гараздів  обом сторонам,  він  
приїжджає до кауравів. Дашарха бажає миру між тобою і Дурьйодханою, з однієї сторони, і пандавами з іншої.  
Так слідуй же його порадам, о царю царів! Ти — батько їх, о царю, а пандави сини тобі, ти старий, а вони — діти  
за віком. Чини ж як батько стосовно них, бо вони ставляться до тебе як сини!

Так вістить розділ вісімдесят п’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 6
Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Те, що сказав Відура стосовно Крішни, — усе сказано правдиво. Бо Джанардана цілком відданий партхам і  

не може бути розлучений з ними. Але те різноманітне багатство, яке на знак гостинности намічене в дарунок  
Джанардані, ніколи, о царю царів, не треба йому віддавати. Адже, звичайно, Кешава не може не заслуговувати  
наших почестей, але місце й час не належні для цього. Бо Адхокшаджа, мабуть, загордиться, о царю, що ми з  
остраху шануємо його. Те, що для кшатрія може стати безчестям, о володарю народів, — такого вчинку він, якщо 
розумний, не повинен робити, — це моя тверда думка. Мені добре відомо, що Крішна, той бог Лотосоокий, —  
найвисокоповажніший навіть у трьох світах! Але при нинішньому перебігу подій, о володарю, не слід давати  
йому нічого, бо якщо призначено почати війну, то вона вже не може бути відвернена однією гостинністю!

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши ті слова його, Бгішма, дід кауравів, мовив цареві, онукові  Вічитравірьї, таке слово: «Чи будуть  

зроблені йому почесті чи ж він буде прийнятий без почестей, Джанардана не буде гніватися. Не личить однак,  
виявляти  нешанобливість  прибульцеві,  хоча  б  навіть  Кешава  і  заслуговував  презирства.  Але  та  справа,  о  
міцнорукий,  що  мислено  намічена  ним  до  здійснення,  — ніякими засобами  не  може  бути,  ніким,  зроблена  
інакше!  Що скаже  він,  міцнорукий,  те  має  бути  виконане  без  зволікань.  Негайно  уклади  мир  з  пандавами,  
обравши посередником Васудеву! Безсумнівно, справедливий душею Джанардана скаже те, що згідно з законом і  
користю. Тому тобі разом зі своїми друзями слід говорити йому слова лише приємні!».

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Немає такого способу, о царю, щоб змусити мене погодитися володіти цим єдиним надбанням разом з ними,  

поки ще живі і я і вони, о діду мій! Слухай же мене про те, яку велику справу я задумав. Я кину Джанардану в  
темницю — бо він останній притулок пандавів. А коли він буде схоплений, врішни і пандави, та й уся наша 
Земля стануть підвладні мені. А прибуде він сюди завтра вранці. Який можна знайти вірний спосіб, щоб не міг  
здогадатися про це Джанардана і щоб не сталося для нас лиха, — зволь ти сказати мені про теє!

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Вислухавши страшні його слова про те, що замишляється проти Крішни, Дхрітараштра разом з радниками 

сильно засмутився і впав у глибоку зажуру. Потім Дхрітараштра мовив Дурьйодхані таке слово: «Ніколи не кажи 
так, о охоронцю живих, — це не відповідає вічному закону. Адже Хрішикеша прибуває сюди як посол, до того ж 
він наш родич і завжди милий нам. Він не заподіяв кауравам ніякого зла. Тож, чи заслуговує він на ув’язнення?».

Б г і ш м а  с к а з а в :
Цей бевзюватий син твій, о Дхрітараштро, дійшов уже до своєї межі. Він віддає перевагу шкоді, а не користі,  

хоча й просять його друзі. Ти сам теж ідеш за цим лиходієм, що тяжіє до пороків і ступає слизьким шляхом,  
зневажаючи порадами друзів  своїх.  Цей злостивий син твій,  коли підступить разом з радниками до Крішни,  
невтомного  у  подвигах,  миттєво  буде  ним  знищений.  Я  не  можу  слухати  згубних  слів  цього  нечестивця, 
злобливого і кривоустого відступника закону!

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Мовивши так, старий Бгішма, найперший з роду Бгарати і воістину могутній, піднявся з великим гнівом і  

вийшов з того палацу зборів.
Так вістить розділ вісімдесят шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 7
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
А Крішна,  піднявшись на світанку,  зробив усі  ранкові  обряди, і,  відпущений брахманами, відправився в 

місто кауравів. Тоді всі мешканці Врікастхали, о царю, попрощавшись із ним, коли він, міцнорукий, зібрався в  
дорогу, повернулися назад. А сини Дхрітараштри — усі крім Дурьйодхани, у гарних вбраннях, разом із Бгішмою, 
Дроною, Кріпою та іншими, вийшли назустріч йому, коли той під’їжджав до них. І численні городяни, о царю, 
одні на різних колісницях, інші ж пішки, теж вийшли, бажаючи бачити Хрішикешу. І зустрівшись на шляху із  
Бгішмою, невтомним у подвигах, із Дроною і синами Дхрітараштри, він, оточений ними, в’їхав у місто. І місто на  
честь Крішни було добре прикрашене, а головні вулиці були засіяні безліччю дорогоцінних каменів. І ніхто тоді,  
о царю, не залишався в хаті — ні жінка, ні старий, ні дитина, о туре з роду Бгарати, — таке мали всі бажання 
бачити Васудеву! На головній вулиці, люди, розпростершись ниць, не піднімалися з землі, бо такий великий був,  
о  царю,  їхній захват при вступі  Хрішикеши у місто.  І  навіть дуже  міцні  будинки,  переповнені  прекрасними 
дружинами,  здавалося,  готові  були під їхньою вагою впасти на землю. І  коні  Васудеви,  коли вони йшли по 
головній вулиці, повинні були стишити ходу — така була вона переповнена людьми!
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І Лотосоокий, той нищитель ворогів, вступив у ясно-жовте житло Дхрітараштри, прикрашене з усіх боків  
палацами. І пройшовши через три кімнати царської оселі, Кешава, приборкувач ворогів, наблизився до царя, сина  
Вічитравірьї.  Коли  ж  нащадок  роду Дашарха  наблизився,  той  володар  людей,  обдарований  оком  мудрости,  
володар великої слави, встав разом із Дроною і Бгішмою, Кріпою і Сомадаттою та великим царем Бахлікою — й  
усі піднялися з сидінь, щоб ушанувати Джанардану. Тоді, підійшовши до царя Дхрітараштри, овіяного славою, 
той  герой  з  роду  Врішни  вшанував  без  зволікання  його  та  Бгішму  чемними  словами.  Вшанувавши  їх  за 
встановленими  правилами,  Мадгава,  нищитель  Мадгу,  привітав  там  інших  царів  згідно  їхнього  віку.  Потім 
Джанардана привітав Дрону із сином і славетного Бахліку,  Кріпу та Сомадатту. Там стояло високе і просторе 
золоте  сидіння  витонченої  обробки.  За  вказівкою Дхрітараштри,  Ачьюта  сів  на  нього.  Потім надвірні  жерці 
Дхрітараштри запропонували, як личить, Джанардані корову, медовий напій і воду.

Коли ж церемонія гостинности була скінчена, Говінда залишався там ще якийсь час, оточений кауравами,  
сміючись  і  жартуючи  з  усіма  із  приводу  їх  родинних  з  ним  стосунків.  І  будучи  прийнятий  з  пошаною  й 
уславлений Дхрітараштрою, той приборкувач ворогів, овіяний великою славою, з дозволу царя вийшов потім 
звідти. Зустрівшись, як личить, з усіма кауравами на їхніх зборах, Мадгава відправився в чарівне житло Відури.  
А  Відура,  підійшовши  до  Джанардани,  нащадка  роду  Дашарха,  вшанував  його  всякими  сприятливими  й 
бажаними підношеннями. І коли почесний прийом гостя був закінчений, Відура, знавець усіх настанов, запитав 
Говінду, нищителя Мадгу, про добробут синів Панду. І найвизначніший з мудрих, той нащадок роду Дашарха,  
що бачить все, як перед очима, знаючи, що Кшаттрі любить пандавів і вони дружелюбні до нього, та який він  
сталий у законі, вільний від пороків і мудрий, повідав тоді йому докладно про всі діяння пандавів.

Так вістить розділ вісімдесят сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 8
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Відвідавши Відуру,  Джанардана, приборкувач ворогів, після полудня відправився потім до сестри батька  

свого — Прітхи. Побачивши у себе Крішну, блиском подібного до сяючого сонця, вона оповила руками його  
шию і почала голосити, згадуючи партхів. Побачивши після тривалого часу Говінду, цього нащадка роду Врішни 
й сподвижника її відважних синів, Прітха проливала сльози. І коли Крішна — проводир воїв — після зроблених 
йому  обрядів  гостинности  сів,  вона  з  обличчям  змученим  від  горя,  голосом,  що  переривається  від  сліз, 
промовила: «Ті, хто з самого дитинства знаходили задоволення у слухняності старшим, хто дружньо ставився  
друг  до друга,  лагідні  в  думках і  єдині  у своїх серцях,  які,  втративши через обман своє царство,  вийшли в  
безлюдні  пустки,  хоча  й  гідні  жити  серед  людей,  ті,  які,  упокоривши  свій  гнів  і  радість,  благочестиві  й  
правдоусті, — ті партхи, залишивши царство й радощі, покинули мене, ридаючу, і пішли до лісу, вирвавши з  
коренем  моє  серце!  Як  жили  шляхетні  пандави,  котрі  не  заслужили  таких  злигоднів,  о  Кешаво,  в  нетрях,  
переповнених левами, тиграми і слонами? Ще дітьми позбавлені свого батька,  вони були дбайливо викохані  
мною. Як вони жили в хащах, не бачачи своїх батьків?

Із  самого дитинства,  о  Кешаво,  пандави пробуджувалися  під  звуки  мушель,  барабанів і  флейт,  бубнів  і  
сопілок.  Ті,  хто в домі завжди пробуджувалися під ревіння слонів та іржання коней,  під гуркіт ободів коліс  
колісниць, під звуки мушель і литавр у супроводі флейт і лютень, ті, кого вихваляли двічінароджені священними  
піснями,  а  шляхетні  брахмани  словами  благословення,  і  котрі  самі  догоджали  двічінародженим  одягом, 
дорогоцінними каменями та прикрасами, ті, кого привітали гідні почестей особи, прославляючи у відповідь за 
зроблені їм почесті, ті самі, які пробуджувалися від сну під ці звуки й вигуки у високих світлицях палацу, де вони 
зазвичай спали на м’яких ковдрах і шкурах антилоп «ранку»,  — ті,  напевно, не знаходили сну,  чуючи виття  
диких звірів у дрімучому лісі, зовсім не заслуговуючи подібних негод, о Джанардано! Ті ж самі, які просиналися 
під дзенькіт литавр і гуркіт барабанів, під звуки мушель і сопілок, під солодкі звуки жіночих пісень, о Нищителю 
Мадгу,  і  під  хвалебні  гімни  співаків-пісенників  та  оповідачів  казок,— як же  могли  вони пробуджуватися  у 
величезному лісі під завивання хижих звірів!

Наділений  скромністю,  твердий  у  правді,  смиренний,  перейнятим  жалем  до  всіх  істот,  —  той,  хто,  
підкоривши своїй волі пристрасть і злість, іде шляхом доброчесних, котрий уміло ніс важкий тягар Амбаріши, 
Мандхатри,  Яяті,  Нахуши,  Бгарати,  Доліпи,  Шиби,  сина  Ушинари,  і  древніх  царствених  мудреців;  хто 
відрізняється гарною вдачею і поведінкою, знає закон і правдивий у своїх обіцянках, і, будучи наділений усіма  
чеснотами,  гідний  бути  навіть  царем  трьох  світів,  той,  чий  ворог  ще  не  народився,  справедливий  душею  і  
блиском  подібний  до  найчистішого  золота,  хто  справедливістю,  вченістю  своєю  і  прихильністю  до  усіх,  
найкращий серед кауравів, — той Юдхіштхіра, довгорукий і приємний виглядом, як поживає, о Крішно?

Той, хто наділений міццю десяти тисяч слонів і швидкістю вітру, — шалений Врікодара, син Панду, завжди 
догідливий своєму старшому братові й милий йому, — той, хто вбив Кичаку разом з його родичами, о Нищителю 
Мадгу,  і  героїчно знищив демонів,  що прозиваються Кродхаваша,  Хідімбу й Баку,  той,  хто могуттю своєму 
дорівнює Шакрі, а швидкістю Вітру, хто у гніві подібний Магешварі, страшний і кращий з воїв, — той гнівний 
Пандава,  приборкувач  ворогів,  що  стримує  свою лють,  силу  і  нетерпіння  та  упокорює  душу,  вже  напевно 
слухняний велінням свого брата! Про нього — осередок внутрішньої могутності  та сили, про шляхетного та 
невимірного  в  доблесті  Бгімасену,  грізного  навіть  виглядом  своїм,  —  про  нього  розкажи,  о  нащадку  роду 
Врішни! Як тепер живе Врікодара, чиї руки подібні колодам, той середній син Панду, о Непохитний!
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Той дворукий  Арджуна,  о  Крішно,  що постійно  суперничає  з  тисячоруким  Арджуною,  маючи над  ним 
переваги, о Кешаво, і який одним пострілом мече п’ять сотень стріл, той син Панду, який у володінні зброєю 
дорівнює  цареві  Картавірьї,  а  внутрішньою  своєю  міццю  дорівнює  Адітьї,  в  самоприборканні  подібний  до 
великого мудреця, в прощенні подібний Землі, а доблестю рівний великому Індрі, той, завдяки чиїй доблесті, о 
Нищителю Мадгу,  кауравами серед усіх царів на землі було добуте це величезне царство, осяяне величчю, і  
страшну  силу  чиїх  рук  вихваляють  каурави,  той  Пандава,  воістину  відважний  і  найкращий  з  усіх  воїв  на 
колісницях, котрий служить притулком пандавам, немов Васава — богам, — як поживає тепер той брат твій і  
друг Дхананджайя?

До всіх істот жалісливий, але позбавлений боязкости, знавець потужної зброї,  той, хто м’який, ніжний і  
справедливий, хто милий мені, — той Сахадева, могутній стрілець із лука, герой і окраса зборів, юний роками, о 
Крішно, слухняний братам і знавець закону і мирської користи. Брати Сахадеви, о Нищителю Мадгу,  завжди 
схвалюють поведінку того сина мого, шляхетного і добродійного. Повідай мені, о нащадку роду Врішни, про 
хороброго Сахадеву, володаря ратників, про того сина Мадрі, що завжди смиренно догоджає старшому братові та 
слухняний мені. Ніжний і юний роками, хоробрий і прекрасний собою, син Панду,  що милий усім братам, о 
Крішно, немов власне життя, той могутній лучник, що бореться чудесними способами і сповнений сили, — чи  
здоровий,  о  Крішно,  той  син  мій  улюблений,  Накула,  викоханий  у  розкоші?  Чи  побачу  я  колись  знову,  о 
міцнорукий, Накулу,  могутнього воїна на колісниці, ніжного, звичного до розкоші, який не заслуговує тяжких  
негод? Покинута Накулою так швидко, за час, що майнув як оком змигнути, я не знаходжу спокою, о герою!  
Подивися на мене — і все ж я живу ще!

Більше за усіх синів мила мені Драупаді, о Джанардано! З високого роду, вирізнена доброю вдачею, вона 
обдарована  всіма  чеснотами.  Правдомовна,  вона  обрала  вигнання  зі  своїми  чоловіками,  а  не  синів.  Адже, 
покинувши  милих  своїх  дітей,  вона  пішла  за  пандавами!  Супроводжувана  колись  велелюдним  почтом, 
забезпечена всіма предметами бажань, та цариця Драупаді, відзначена всіма щасливими ознаками, як живе тепер,  
о  Непохитний?  Хоча  й  має  Драупаді  п’ятьох  мужів-героїв,  подібних Агні,  могутніх  лучників,  які  вражають 
ворогів, її долею стало одне лише горе. Ось уже чотирнадцятий рік, о приборкувачу ворогів, як я не бачила  
правдоустої  Драупаді,  стурбованої  тривогою  за  своїми  синами!  Напевно,  здійснюючи  благочестиві  справи, 
людина не може насолоджуватися щастям, якщо Драупаді, саме так чинячи, не має безперервного щастя!

З тих пір, як я довідалася, що Крішну насильно привели на збори кауравів, не милий мені ні Бібхатсу, ні  
Юдхіштхіра, ні Бгімасена, ні близнюки. Ніколи раніше не було в мене більшого горя, ніж коли самотня Драупаді  
приведена була до її свекрів, — приведена насильно тим нечестивцем під впливом гніву й жадоби, та при цьому  
всі каурави бачили її на зборах в одному лише платті. Дхрітараштра і великий цар Бахліка, Кріпа і Сомадатта, а 
також каурави, які знаходилися там же, були впали у зневіру при такому видовищі. З усіх тих зборів я шаную  
лише Шастрі, бо гідною поваги стає людина лише через своє добре ставлення, але не завдяки багатству і знанню!  
Цей шляхетний, наділений великим розумом і глибокою мудрістю, а його добра вдача, немов прикраса, яку він  
носить, озирає весь світ!».

Змучена скорботою за своїми синами і обрадувана, побачивши прибулого Говінду, Прітха стала розповідати 
про всілякі  свої  прикрості:  «Чи  могло те,  чим займалися  колишні  недоумкуваті  царі  — гра  в  кості  та  лови  
дичини,  о  приборкувачу  ворогів,  бути  приємним пандавам? Мене  гнітить  усвідомлення  того,  що Крішна на 
зборах, на очах у кауравів, піддалася образам синів Дхрітараштри, рівнозначних для неї самій смерті. Вигнання 
моїх синів з міста і їх блукання лісами, о приборкувачу ворогів, окошилися на мені, — я стала пристановищем 
усякого роду напастей, о Джанардано! Нині вже чотирнадцятий рік, як вони були вигнані Дурьйодханою. Хіба  
може бути щастя від негод якщо виснажилися плоди благодіянь? Не було в мене ніколи різниці між синами  
Дхрітараштри  і  пандавами.  Силою  тої  правди,  о  Крішно,  я  безсумнівно  побачу  тебе  разом  з  пандавами,  
неушкодженими  переможцями  в  цій  боротьбі,  а  ваших  ворогів  убитими,  а  пандавів  оточених  добробутом. 
Перемогти їх справді неможливо, бо вони мають такі високі чесноти!

Однак у нинішньому моєму горі я повинна засуджувати тільки свого батька, але не себе і не Суйодхану. Ним 
я була віддана Кунтібходжі, як віддається гравцями програне ними багатство. Ще коли я дитиною грала з м’ячем 
у руках,  дід твій віддав мене Кунтібходжі, як друг — своєму шляхетному другові.  Покинута батьком своїм і  
свекрами, о приборкувачу ворогів, я пройшла через найтяжче горе. Яке ж після цього пуття, о Крішно, від мого  
життя? Вночі, при народженні Савьясачина, вишній голос так віщав мені: «Твій син скорить усю землю, і слава  
його досягне небес! Знищивши кауравів у велелюдній битві,  та отримавши знову царство, Дхананджайя,  син 
Кунті, разом із братами зробить три великих жертвопринесення!». І я не нарікаю на це пророкування. Поклоніння 
Дхармі, творцеві всесвіту і всемогутньому Крішні! Адже це Дхарма постійно підтримує всі суті. Якщо ж Дхарма  
існує, о нащадку роду Врішни, тоді пророкування виявиться правдивим. І ти, о Крішно, все це успішно так і  
виконаєш! Ні вдівство, о Мадгаво, ні втрата багатства, ні ворожнеча з кауравами не викликають у мене такої 
глибокої скорботи, як розлука з моїми синами. Який може бути спокій для серця мого, коли я не бачу перед  
собою Дхананджайю, власника лука Гандіви, кращого з носіїв зброї! Ось уже чотирнадцятий рік, як я не бачила 
Юдхіштхіри та Дхананджайї, о Говіндо, обидвох близнюків і Врікодари! Люди роблять поминальні обряди по 
тим,  хто  пропав  безвісти,  вважаючи  їх  мертвими.  По  суті  вони  вже  померли  для  мене,  а  я  —  для  них,  о 
Джанардано!

Ти повинен, о Мадгаво, сказати благочестивому цареві Юдхіштхірі: «Твоя чеснота все більше зменшується.  
Дій же так, о синку, щоб доброчесні заслуги твої не виявилися даремними!». Ганьба хай буде мені, о Васудево,  
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що я живу залежною від інших! Навіть безславність набагато краще, ніж засоби до життя, добуті злиденністю 
свого положення! Ти повинен також сказати Дхананджайї та завжди готовому до дій Врікодарі: «Час тих подій, в  
передбаченні яких жінка-кшатрійка народжує сина, вже настав. Якщо цей час, коли він настав, буде упущено 
вами без того, щоб удатися до війни, тоді ви, хоча зараз і шановані усім світом, будете робити те, що заслуговує  
найсуворішого  презирства.  Якщо  ж  ви  заслужите  презирства,  тоді  я  покину  вас  навіки.  Бо  коли  наступить  
страшний час, варто пожертвувати навіть самим життям!». Також повинен ти сказати і обом синам Мадрі, завжди 
відданим обов’язку кшатріїв: «Беріть предмети задоволень лише добуті відвагою, важачи для цього навіть самим 
життям! Бо предмети, добуті відвагою, завжди радують серце людини, яка живе відповідно до звичаїв кшатріїв, о  
найвищі  з  людей!».  Відправившись  туди,  о  міцнорукий,  скажи  ти  кращому  з  усіх  носіїв  зброї  Арджуні,  
відважному синові Панду: «Прямуй шляхом, який може вказати тобі Драупаді!».

Адже  тобі  відомо,  що  коли  запалають  непомірним  гнівом  Бгіма  та  Арджуна,  кожний  уподібнюючись  
нищівному божеству смерти, вони можуть відправити в найвищу путь навіть самих богів! Для них обох було  
тяжкою образою,  що  Крішну насильно привели  на  збори,  а  Духшасана  і  Карна  зверталися  до  неї  з  такими 
принизливими словами.  Сам  Дурьйодхана  підступав  з  образами  до  сміливого  Бгімасени,  на  очах  у  чільних 
кауравів.  Але  він  незабаром  побачить  плоди  такої  поведінки  своєї,  бо,  заворогувавши,  не  може  вже 
втихомиритися Врікодара.  Та й справді,  нескоро заспокоїться ворожість Бгіми,  поки не приведе до згубного  
кінця своїх ворогів і їхніх спільників той нищитель ворогів! Не втрата царства засмучує мене і не поразка у грі в  
кості! Так само і вигнання моїх синів не є причиною моєї скорботи. А пригнічує мене те, що велика славою,  
прекрасна Крішна,  в  одному-єдиному платті  була  насильно приведена на збори,  і  їй  довелося слухати грубі  
слова! Що ж може бути більш сумним, ніж це? Краснотіла, завжди віддана обов’язку кшатріїв, благочестива  
Крішна, в якої почалися тоді місячні, не знайшла собі захисника, хоча й мала сильних охоронців. І в той час, як 
ти, о Нищителю Мадгу, — захисник мій і синів моїх, також і Рама, перший серед найсильніших, і Прадьюмна, 
могутній воїн-колісничний, і в той час як гараздують нескоримий Бгіма, і Віджайя, який не повертає назад, я  
повинна, однак, терпіти таке горе, о найвищий з людей!».

Тоді Шаурі, друг партхів, утішив скорбну сестру свого батька Прітху, сповнену горя через синів своїх: «Яка 
ж є ще жінка у світі людському, подібна тобі, о стрийно моя? Ти дочка царя Шурі, що увійшла по заміжжю у рід 
Аджамідха! Приналежна до високого роду, ти — немов лотос, переміщений з одного глибокого озера в інше, о  
царице,  наділена всіма щасливими ознаками, ти була  високо шанована своїм чоловіком.  Дружина героя,  яка 
народила героїв, ти обдарована всіма чеснотами! І подібна тобі, о велемудра, повинна терпляче переносити щастя 
і нещастя. Перемагаючи сонливість і млявість, гнів і радість, голод і спрагу, холод і спеку,  партхи, як личить 
героям, завжди знаходять в цьому щастя. Відкинувши сільські втіхи, партхи незмінно віддаються такому щастю, 
яке властиве героям. Мудрі  в  усіх  своїх учинках,  дотримуються  крайнощів,  у той час як ті,  хто захоплений  
сільськими втіхами, дотримуються середини.11 Мудрі воліють чи найтяжчих злигоднів, чи надмірних насолод, які 
випадають людям. Мудрі знаходять задоволення у виборі крайнощів, але вони не радіють тому, щоб займати  
проміжне положення між ними.12 Дотримуватися крайнощів вони вважають щастям, а нещастям те, що лежить 
між ними.13

Пандави разом із Крішною вітають тебе і, повідомляючи про своє здоров’я, запитують про твої гаразди! Ти 
незабаром  побачиш  пандавів  здоровими  й  неушкодженими,  які  досягли  всіх  своїх  цілей.  Ти  побачиш  їх  
володарями всього світу, чиї вороги будуть знищені, а самі вони оточені добробутом!». Так була втішена Кунті,  
обтяжена  горем через  синів  своїх,  і  відразу,  розсіявши морок свого недомислу,  вона промовила у відповідь  
Джанардані: «Усе, що може бути корисним для них, о міцнорукий Нищителю Мадгу, то ти, о Крішно, так і роби,  
як ти сам вважаєш, не порушуючи закону і не вдаючись до обману, о приборкувачу ворогів! Я знаю, о Крішно, 
силу твоєї  правди і велич твого роду!  Знаю також про розважливість твою і відвагу,  коли справа стосується  
взаємин  між  друзями.  Серед  нас  ти  —  сама  чеснота,  ти  —  сама  правда,  ти  —  уособлення  великого  
подвижництва! Ти — рятівник, ти — найбільше благочестя, усе ґрунтується на тобі! Тому, як ти сказав, так те й  
буде у тебе сущою правдою!».

І попрощавшись із нею і шанобливо обійшовши зліва направо, міцнорукий Говінда відправився тоді до оселі  
Дурьйодхани.

Так вістить розділ вісімдесят восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 9
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Попрощавшись із Прітхою і обійшовши її зліва направо, Говінда, приборкувач ворогів, прозваний також 

Шаурі,  направився  у  палац  Дурьйодхани,  обставлений  з  вишуканою  розкішшю,  подібний  до  житла  самого 
Пурандари. Пройшовши через три огорожі до нього, не затриманий брамниками, він, велеславний, увійшов тоді 
до палацу, що нагадує купи хмар, високий наче вершина гори, і сяючий красою. І він побачив там міцнорукого  
сина Дхрітараштри, що сидів на троні серед тисячі царів, оточений кауравами. Побачив він також Духшасану,  
Карну, Шакуні, сина Субали, які сиділи на своїх сидіннях обабіч Дурьйодхани. І коли входив туди нащадок роду  
Дашарха, велеславний син Дхрітараштри піднявся разом з радниками, вітаючи Нищителя Мадгу. Вшанувавши 
сина Дхрітараштри разом з його радниками, Кешава, той нащадок роду Врішни, привітав царів, що були там, 
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відповідно  до  віку  кожного.  Потім  Ачьюта  сів  на  добірно  прикрашеному  сидінні,  зробленому  із  золота,  
вистеленому різноманітними килимами.

І запропонував тоді цар кауравів Джанардані корову і медовий напій, а також надав йому палати свої і все 
царство. І Говінду, який сидів там, блиском подібний до сяючого сонця, вшанували всі каурави разом із царями.  
Потім цар Дурьйодхана запросив того нащадка з роду Врішни, кращого з переможців покуштувати їжі в нього,  
але Кешава не побажав її прийняти. Тоді володар кауравів Дурьйодхана в присутності царів мовив до Крішни 
м’яким голосом, опісля лукаво щось шепнувши Карні: «Чому, о Джанардано, ти не прийняв їжу та питво, одяг і 
ложе,  приготовлені  для  тебе?  Ти  надавав  допомогу  обом  сторонам  і  відданий  благу  обох  сторін.  Адже  ти  
доводишся родичем Дхрітараштрі й милий йому, о Мадгаво! Ти ж знаєш, о Говіндо, в усіх тонкощах суть закону 
і мирську користь! Тож, я хочу почути про причину твоєї відмови, о Володарю диску й палиці!».

Коли запитали його так,  великий душею Говінда,  з  очима подібними до блакитного лотосу,  простягши 
могутню руку,  голосом глибоким наче гуркіт густих хмар в дощову пору,  сказав у відповідь царю прекрасні  
слова, підкріплені доводами, без сюсюкання, без недогляду в окремих звуках, плавні й чітко вимовлені: «Посли  
споживають їжу і приймають почесті лише після того, як мета їхня досягнута. Отже, о нащадку Бгарати, коли  
мета моя буде досягнута, ти зможеш ушанувати мене і супутників моїх гостинністю!». Почувши таку відповідь,  
син Дхрітараштри знову промовив Джанардані: «Не личить тобі, о Нищителю Мадгу, так нечемно діяти стосовно 
нас. Досяг ти своєї мети чи не досяг, ми прагнемо догодити тобі, о Говіндо, але безуспішно! І не бачимо ми  
причини, о Нищителю Мадгу, через яку ти не прийняв від нас почестей, зроблених тобі з любові та родинних  
почуттів, о найвищий з людей! Немає в нас із тобою, о Говіндо, ні ворожнечі, ні війни! Тож, подумавши про це,  
тобі не варто було б говорити подібне!».

Вислухавши сказане, Джанардана з роду Врішни промовив у відповідь синові Дхрітараштри, кидаючи ніби 
глумливо погляди на нього і його радників: «Ні з пристрасти й гніву, ні з ненависти або заради користи, ні заради 
побалакати чи з жадоби, я ніколи не поступлюся законом. Можна їсти їжу іншого коли той промінить любов, або  
ж, навпроти, можна споживати їжу іншого, опинившись у нещасті. Тепер же ти, о царю, не вселяєш мені любові 
своїми вчинками і ми не знаходимося в нещасті. Без усякої причини, о царю, ти з самого дитинства ненавидиш 
пандавів — своїх милих і лагідних братів, наділених усіма чеснотами. І твоя безпричинна ненависть до партхів  
зовсім невиправдана. Пандави ж перебувають у законі! Хто може що-небудь поганого сказати про них? Хто  
ненавидить їх, той і мене ненавидить. Хто прихильний до них, той і до мене прихильний. Знай, що в мене повна  
єдність із благочестивими пандавами! Хто під впливом пристрасти й гніву,  або в осліпленні, прагне шкодити 
людині гідній або ненавидить її,  того вважають найнижчим з людей. Хто,  не приборкавши себе самого і  не  
втихомиривши гнів,  в  осліпленні  або з  жадібності  жадає  дивитися  на  своїх  родичів,  обдарованих  високими 
чеснотами, той недовго користується своїм добробутом. Хто ж, навпаки, своєю люб’язністю прихиляє до себе  
людей,  наділених чеснотами,  хоча  б  навіть і  нелюбих серцю,  той надовго має  щастя.  Вся ця їжа опоганена 
пороком і тому не може бути спожита мною. Тільки їжа подана Кшаттрою може бути вжита мною, — так я  
вважаю!».

Сказавши  так  нетерплячому  Дурьйодхані,  міцнорукий  Васудева  вийшов  тоді  із  сяючого  палацу  сина 
Дхрітараштри. І вийшовши звідти, відправився він, міцнорукий і великий душею, в житло шляхетного Відури,  
щоб зупинитися там. І коли він перебував у будинку Відури, до нього, міцнорукого, прийшли туди Дрона, Кріпа,  
Бгішма, Бахліка і багато хто з кауравів. З’явившись туди, каурави ті звернулися до Нищителя Мадгу з такими 
словами: «Ми пропонуємо тобі, о нащадку з роду Врішни, наші палаци з усіма коштовностями в них!». І тим  
кауравам сказав у відповідь Нищитель Мадгу, сповнений могутньої внутрішньої сили: «Всі ви можете йти. Мені 
вже  зроблені  всілякі  почесті!».  І  коли  пішли  каурави,  Кшаттрі  з  великою  ретельністю  вшанував  тоді  
непереможного Дашарху всім, чого можна побажати. Потім приніс Кшаттрі удосталь шляхетному Кешаві страв і  
напоїв — бездоганних і смачних. Ними Нищитель Мадгу догодив спочатку брахманам. Також дав він знавцям  
Вед велії багатства. А потім уже разом зі своїми супутниками, як Васава в супроводі марутів, він покуштував  
свіжих і смачних страв, поданих Відурою.

Так вістить розділ вісімдесят дев’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 0
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Коли Кешава попоїв і відпочив, Відура вночі сказав йому: «Цей приїзд твій, о Кешаво, недостатньо добре 

обміркований, бо син Дхрітараштри переступає межі закону й користи, він злий і запальний, о Джанардано! Він 
паплюжить інших, будучи сам честолюбним, і неслухняним велінням старців. Він порушує приписи законів, він  
дурний,  злобливий і  надмірно впертий,  його  неможливо схилити до справи тих,  хто  бажає йому добра,  він 
гріховний,  о  Джанардано!  З душею сластолюбною і  вважаючи себе мудрим,  він ненавидить друзів  і  завжди  
підозріливий, невладний над собою та невдячний, він відринув свої чесноти і віддає перевагу неправді. Цими й  
багатьма іншими пороками він наділений у надлишку. Хоча й будеш ти вказувати на те, що послужило б до його 
блага,  він з  гордині не прийме того.  Побачивши зібрані ним війська земні,  о  Нищителю Мадгу,  той бовдур  
короткозорий вважає себе вже при меті!  «Карна один здатний перемогти ворогів» — така думка тупого сина 
Дхрітараштри! Тому він не піде на те, аби укласти мир. Велике значення надає він Бгішмі, Дроні, Кріпі, Карні,  
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синові Дрони й Джайядратсі, а тому серце його не схильне до миру. У синів Дхрітараштри є тверда впевненість,  
о Джанардано, що партхи не здатні навіть дивитися на Бгішму, Дрону й Кріпу!

Тобі, о Кешаво, який прагне до миру і бажає братніх взаємин, потрібно домогтися угоди з усіма синами 
Дхрітараштри.  Але знай,  останні  прийшли до рішення не віддавати назад пандавам те,  що тим належить за  
правом. Для тих, хто вирішив так, слова твої будуть марні. Там де слова, добре чи погано сказані, можуть бути  
однакові за їхнім впливом, о Нищителю Мадгу, мудрий не повинен кидати їх на вітер мов співак перед глухими. 
Перед неосвіченими дурнями, що переступають межі дозволеного, о Мадгаво, не треба тобі вимовляти слів, як 
двічінародженому  —  перед  чандалами.  Будучи  дурним,  цей  цар  кауравів,  поки  він  перебуває  на  силі,  не 
послухається твоїх слів. Будь-яке твоє слово, яке ти скажеш йому, виявиться марним. Мені не подобається, о  
Крішно, що ти мусиш з’явитися серед тих злостивих нечестивців, усіх, сидячих разом. Мені не подобається, о  
Крішно, що ти повинен будеш звернути слово своє проти безлічі злобливих і грубих негідників! Через неповагу 
до старців і зарозумілість, осліплення багатством, з юнацького запалу й  гордині, він не прийме від тебе блага, 
яке ти йому запропонуєш.  І якщо ти,  о Мадгаво,  навіть скажеш, що він має у своєму розпорядженні сильне  
військо, однаково в нього виникне велика підозра щодо тебе, і тому не послухається він твоєї поради. Всі сини  
Дхрітараштри твердо впевнені, о Джанардано, що тепер навіть самому Індрі разом з безсмертними не під силу 
поборотися із цим військом!

Тоді як вони затвердилися на такій думці та додержуються спонукань пристрасти й гніву, слова твої, хоча й 
дієві, виявляться тут бездіяльними. Перебуваючи серед війська, повного слонів, лав колісниць та коней, дурний і  
злий  Дурьйодхана,  не  знаючи  тривог,  вважає,  що  він  уже  скорив  усю  цю  землю.  Адже,  справді,  син  
Дхрітараштри  жадає  великого  царства  на  землі  без  суперників!  Тому  мир  для  нього  зовсім  неприйнятний.  
Багатство, що дісталося йому, він вважає невід’ємно своїм. На жаль, назрів час коли земля ця наблизилася вже до 
своєї загибелі. Адже заради Дурьйодхани, бажаючи поборотися з пандавами, зібралися разом вої з усієї землі та 
кшатрії у супроводі царів земних. Всі ці царі ворогують із тобою, і всі вони перед цим були позбавлені тобою 
майна, о Крішно! Зі страху перед тобою, герої ті, спираючись на синів Дхрітараштри, міцно згуртувалися разом із 
Карною. Зневажаючи самим життям, усі вої об’єдналися разом з Дурьйодханою, щоб поборотися з пандавами! 
Якщо ти увійдеш до них, не буде це мені до вподоби, о герою з роду Дашарха! Як ти, о Нищителю недругів,  
з’явишся серед тих численних ворогів,  підступних  у своїх помислах,  з’єднаних разом? В усякому разі  ти,  о  
міцнорукий, нескоримий навіть богами. І я знаю твою могутність, і відвагу, і розум твій, о згубнику ворогів! Моя  
любов до тебе, о Мадгаво, настільки ж велика, як і та, котру я маю до пандавів. Із прихильности й глибокої  
поваги до тебе, та з дружелюбности я говорю тобі це!»

Так вістить розділ дев’яностий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 1
Б х а г а в а н  м о в и в :
Як повинен був би сказати велемудрий, як повинен говорити прозорливий, як повинен був би друг,  тобі  

подібний, сказати другові, подібному мені, і, як все правдиве в поєднанні з законом і користю властиве тобі, так і  
ти мовив мені  ці  слова,  подібно батькові  й матері.  Що ти сказав мені,  те  безсумнівно правдиво,  заслуговує  
схвалення і цілком доречно. Але вислухай мене про причину мого приїзду, о Відуро, і будь уважний! Знаючи 
зловмисність сина Дхрітараштри та ворожість кшатріїв до пандавів, — знаючи все це, о Кшаттро, я все ж прибув  
сьогодні до кауравів. Найвища доброчесна заслуга знайде того, хто позбавить від тенет смерти всю цю землю 
разом з конями, колісницями й слонами, вражену нещастям. Якщо людина, силою своїх здібностей прагнучи  
зробити доброчесний вчинок, не може досягти успіху, вона, незважаючи на неуспіх, здобуває доброчесні заслуги,  
— у цьому в мене немає сумнівів! Якщо навіть людина задумала у думках гріховний вчинок, але на ділі не  
робить його, тоді вона не пожинає його згубних наслідків — так вважають знавці закону. Я щиро постараюся, о 
Кшаттро, укласти мир між кауравами та срінджайями, які приречені на знищення у битві! Ця страшна небезпека,  
що нависла над ними, виникла всередині кауравів через дії Дурьйодхани й Карни, бо всі вони додержуються  
вказівок останніх двох. Адже того, хто своєю посильною участю не йде на допомогу другові, який страждає від  
нещасть, того мудрі вважають негідником. Хто, напружуючи зусилля по змозі, намагається відвернути друга від 
негідного вчинку аж до того, що тягне його за волосся, той ні від кого не заслуговує осуду.

Тому син Дхрітараштри разом з радниками, о Відуро,  повинен прийняти мою благу й добру пораду,  яка 
відповідає закону й користі,  та здатна запобігти нещастю. Адже я щиро намагаюся зробити добро, як синам  
Дхрітараштри, так і пандавам, а також і всім кшатріям на землі! І якщо Дурьйодхана засумнівається в мені, тоді  
як я прагну до блага друзів  моїх, то все ж для серця мого збережеться задоволення і почуття звільнення від  
обов’язку перед друзями! Адже такого друга, що при взаємній зваді між родичами не вдасться всіма зусиллями 
на допомогу, як посередник, мудреці не вважають другом. Щоб не сказали про мене недоброзвичайні, ниці та  
недружелюбні:  «Хоча  і  міг,  але  не  зупинив  Крішна  розгніваних  кауравів  і  пандавів  від  взаємного 
смертовбивства», — я прибув сюди! Справді, заради того, щоб допомогти обом сторонам, я й з’явився сюди! 
Доклавши тут зусилля до миру, я не заслужу осуду людей. Якщо ж, почувши моє сприятливе слово, згідне закону  
й користі, нерозумний Дурьйодхана не прийме його, він підпаде тоді під владу долі! І якби, не утискаючи прав 
пандавів, я зміг би належним чином налагодити мир з кауравами, мій благий вчинок був би похвальним, і самі 
каурави позбулися б від тенет смерти. Якщо сини Дхрітараштри також спокійно подумають про слова, які я маю 
намір  сказати,  — мудрі,  втішні  своєю справедливістю і  глибокі  за  змістом,  необразливі  та  здатні  запобігти  
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нещастям, тоді каурави вшанують мене, якщо я досягну мети. Бо інакше всі царі, зібравшись разом, не здатні 
будуть встояти проти мене, коли я розгніваний, як проти розлютованого лева — інші звірі!

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Сказавши такі слова, той тур з роду Врішни, що доставляє радість ядавам, ліг тоді на ложі, приємному на 

дотик.
Так вістить розділ дев’яносто перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 2
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
В той час, як обидва вони, сповнені мудрости, розмовляли так сприятливо, минула та ніч, осяяна сузір’ями.  

Немов всупереч бажанню минула  вона:  і  для шляхетного Відури,  що слухав  роздуми Крішни,  згідні  закону,  
користі та любові, які відрізняються приємним складом і звуками, повні глибокого змісту, і для самого Крішни, 
невимірного в могутності, — під впливом подібних же розповідей Відури. Потім, на світанку, численні співаки  
солодкоголосі та оповідачі казок, звуками мушель і барабанів розбудили Кешаву. І прокинувшись, Джанардана з 
роду Дашарха,  той тур  серед усіх  сатватів,  зробив  усі  необхідні  ранкові  обряди.  Очистившись омиванням і 
прочитавши належні  молитви,  він  зробив  узливання  священному вогню.  Потім,  прикрасивши себе,  Мадгава 
приступився до поклоніння висхідному сонцю. І в той час як Крішна був поглинений виконанням своїх ранкових 
обрядів,  до  того  непереможного  нащадка  роду  Дашарха  підійшли  Дурьйодхана  й  Шакуні,  син  Субали,  та  
повідомили Крішні, що Дхрітараштра сидить уже в залі зборів, а також каурави на чолі з Бгішмою і всі царі  
земні:  «Усі  просять тебе,  о  Говіндо,  як безсмертні  на небі  просять самого Шакру,  прийти до них!».  Їх  обох 
привітав Говінда з досить вишуканою чемністю.

Тоді, як сонце стало яскравіше, Джанардана, приборкувач ворогів, дав брахманам у дарунок золото, одяг, 
корів і коней. І коли непереможний нащадок роду Дашарха роздав безліч коштовностей, до нього підійшов тоді  
візник і привітав його. Довідавшись, що чудова його колісниця, оздоблена всілякими самоцвітами і гуркітлива  
мов  гримання  могутніх  хмар,  уже  під’їхала,  великий  духом  Джанардана  обійшов  зліва  направо  священний 
вогонь,  а  також  брахманів.  Потім,  одягнувши  самоцвіт  каустубху,14 що  сяяв  найвищою  красою,  Крішна 
прозваний також Шаурі, радість усіх ядавів, ув оточенні кауравів, під надійною охороною героїв-врішни, зійшов 
на колісницю. Слідом за Дашархою, найпершим з усіх живих і найкращим з усіх охоронців закону,  піднявся  
Відура, знавець усіх церемоній. Потім поїхали за Крішною, приборкувачем ворогів, Дурьйодхана і Шакуні, син 
Субали,  на  другій  колісниці.  А  Сатьякі  й  Крітаварман,  та  інші  могутні  вої  з  роду Врішни їхали  слідом  за  
Крішною  на  колісницях,  конях  і  слонах.  І  коли  вони  рухалися  вперед,  їх  прекрасні,  прикрашені  золотом 
гуркітливі колісниці, запряжені чудовими кіньми, дивовижно сяяли! Незабаром Крішна, обдарований мудрістю і  
сяючий красою,  виїхав на широку дорогу,  заздалегідь підметену і  политу,  гідну щоб по ній їхали царствені  
мудреці.

І ось, коли нащадок роду Дашарха виїхав туди, зазвучали цимбали і засурмили мушлі, полилися звуки інших 
музичних  інструментів.  Видатні  в  усьому  світі  своїм  геройством  юнаки,  приборкувачі  ворогів,  сповнені 
левоподібної відваги, оточивши колісницю Шаурі, йшли за ним. Багато тисяч інших супутників у різноманітних 
чудесних  шатах,  тримаючи  мечі,  сулиці  й  щити,  простували  спереду  Крішни.  Більше  сотні  слонів  і  тисячі  
чудових коней ішли за непереможним героєм з роду Дашарха під час його проїзду. Всі жителі столиці кауравів  
разом зі  старими,  дітьми та жінками вийшли на  вулиці,  бажаючи подивитися на  Джанардану,  приборкувача 
ворогів. Дома були так переповнені жінками, які влаштувалися на терасах і дахах, що ледве не руйнувалися під  
їхньою вагою. І шанований кауравами, слухаючи різні слова і  відповідаючи на вітання всім по їхній заслузі,  
Кешава їхав повільно, кидаючи погляди навколо.

Наблизившись до палацу зборів, супутники Кешави оголосили всі сторони світу звуками мушель і сурм. І  
тут  усі  збори  царів,  невимірних  у  доблесті,  здригнулися  від  радости,  чекаючи  швидкого  прибуття  Крішни.  
Почувши гуркіт його колісниці, що нагадує гук дощових хмар, царі сповнилися радости, бо Крішна був уже 
зовсім близько. І досягши воріт палацу зборів, Шаурі, той тур серед усіх сатватів, зійшов з колісниці, подібній до  
вершини Кайласи, і  потім увійшов у зал зборів, подібний виглядом на гірську хмару і сяючий блиском наче  
житло самого великого Індри. Тримаючись за руки з Відурою і Сатьякі, о царю, увійшов туди він, велеславний,  
затьмарюючи  своєю  величчю  всіх  кауравів  ніби  сонце  затьмарює  блиск  менших  небесних  світил.  Спереду  
Васудеви були вдвох Карна і Дурьйодхана, а за Крішною йшли врішни та Крітаварман. Тут Бгішма, Дрона й інші 
з Дхрітараштрою попереду, піднялися всі з сидінь, вітаючи Джанардану. І справді, тільки-но ввійшов шляхетний 
володар, нащадок роду Дашарха, то власник ока мудрости встав одночасно із Бгішмою і Дроною. І коли встав  
великий цар Дхрітараштра, володар людей, ті тисячі царів теж піднялися з усіх боків.

За наказом Дхрітараштри, там було приготовлене для Крішни сидіння, дуже зручне, прикрашене золотом. І  
коли Мадгава, справедливий душею, зайняв своє місце, він з легкою посмішкою звернувся привітально до царя, 
Бгішми й Дрони та до інших царів згідно їхнього віку. Тут і всі царі земні та всі каурави вшанували, як належить,  
Джанардану,  коли  він  увійшов  на  їхні  збори.  І  сидячи  там  серед  царів,  приборкувач  ворогів,  Дашарха,  
підкорювач ворожих міст, побачив повислих у повітрі мудреців. І помітивши тих мудреців з Нарадою на чолі,  
той  нащадок  роду Дашарха  тихо промовив тоді,  звертаючись  до  Бгішми,  сина  Шантану:  «О царю,  мудреці  
з’явилися сюди щоб подивитися на збори царів земних! Запроси їх і запропонуй їм сидіння, зроби їм привітний 
прийом! Бо поки не сіли вони, ніхто тут не може сідати. Нехай без зволікання будуть зроблені почесті мудрецям,  
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приборканим душею!». І побачивши мудреців, що стоять біля дверей залу зборів, син Шантану поспішно наказав  
тоді слугам принести сидіння. І ті незабаром принесли туди великі та просторі сидіння, гладкі, блискучі золотом і  
дорогоцінними каменями.

І коли мудреці сіли там і прийняли почесні підношення, о нащадку Бгарати, Крішна зайняв своє місце, також 
і царі сіли по своїх місцях. Духшасана надав відмінне сидіння Сатьякі, а Вівіншаті запропонував золоту лаву 
Крітаварману. Неподалік же від Крішни сіли вдвох на одному сидінні Карна й Дурьйодхана, обоє шалені й великі 
духом.  Цар Гандхари Шакуні,  під охороною одноплемінників,  сів  на лаві  разом зі  своїм сином,  о володарю 
народів! А Відура велемудрий сів на оздоблене безцінними каменями сидіння, вкрите білою, вельми дорогою 
шкурою антилопи, майже торкаючись сидіння Шаурі.  Побачивши після довгого часу нащадка роду Дашарха, 
царі всієї землі, дивлячись на Джанардану, не могли надивитися, як не можуть насититися ті, хто п’є амріту. В 
жовтих  шатах,  зовнішністю  подібний  до  квітки  атасі,15 Джанардана  сяяв  серед  зборів  ніби  темний  сапфір 
оправлений у золото.  Усі  сиділи мовчки, звернувши свої думки до Говінди. І жодна людина там не зронила  
жодного слова.

Так вістить розділ дев’яносто другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 3
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
І коли всі царі сиділи, поринувши в мовчання, білозубий Крішна, голосом глибоким наче гуркіт барабана, 

почав.  Немов  хмара  своїми  гуками  у  період  дощів,  заговорив  Мадгава,  звертаючись  до  Дхрітараштри,  але  
змушуючи слухати всі збори. «Нехай установиться мир між кауравами й пандавами — з такою думою, о нащадку 
Бгарати, я прибув сюди, щоб спробувати досягти цього без зусиль героїв. Нічого іншого, о царю, що відповідало 
б загальному добру,  не повинен я говорити тобі. Бо все, що варто дізнатися з цього приводу,  тобі вже добре 
відомо,  о  приборкувачу ворогів!  Адже нині  цей рід твій,  у  порівнянні  з  іншими царями найвищий,  о царю, 
завдяки своїй  ученості,  поведінці  та  завдяки всіляким чеснотам,  якими він  наділений.  Жалість  і  милосердя,  
доброта  й  незлобивість,  о  нащадку  Бгарати,  а  також  прямота,  прощення  і  правдивість  — це  якості,  якими 
відрізняються каурави. Тому цей твій рід, о царю, є таким шляхетним, що не личить йому робити що-небудь  
негідне, особливо з твого власного почину. Адже ти найгідніший, хто може стримувати кауравів, о найперший з  
роду Куру,  коли вони чинять віроломно, о батьку мій, як стосовно чужоземців, так і до тих, хто належить до  
свого ж роду. Ці погано виховані сини твої, о Кауравьє, очолювані Дурьйодханою, залишивши в зневазі закон і  
мирську  користь,  переступивши  межі  доброзвичайности  та  втративши  розум  від  користи,  діють  зловмисно 
стосовно головних своїх родичів, — знай же це, о туре з роду Бгарати!

Та страшна небезпека, яка загрожує всім, виникла саме серед кауравів. Якщо нею зневажити, о Кауравьє,  
вона згубить цю землю! Але її можна усунути, якщо ти цього хочеш, о нащадку Бгарати! Бо миру тут неважко  
досягти, — так я гадаю, о туре з роду Бгарати! Справа миру залежить від тебе, о царю, і від мене так само, о  
володарю народів! Постав на місце синів своїх, о Кауравьє, я ж закличу до порядку інших. Адже наказ твій, о  
царю царів, повинен виконуватися синами разом з їхніми прихильниками. Це було б найкращим, що вони могли 
б зробити, якщо вони слухняні твоїм велінням! І якщо ти докладеш зусиль до миру, то буде благо і для тебе, о  
царю, а також благо і для пандавів, які очікують мого веління. Подумавши всебічно, дій самостійно, о володарю 
народів! І нехай ті Бгарати будуть у соуззі з тобою, о володарю людей! Під охороною пандавів, о царю, житимеш 
ти в законі та мирській користі. Бо навіть докладанням усіх зусиль не зможеш ти придбати таких союзників, о  
володарю людей! Адже тебе, збереженого шляхетними пандавами, не в змозі буде перемогти навіть Індра разом з 
богами,  а  тим  більше  царі  земні!  Там  де  Бгішма,  Дрона,  Кріпа,  Карна,  Вівіншаті,  Ашваттхаман,  Вікарна, 
Сомадатта,  Бахліка  і  володар  країни  Синдху з  володарем  калінгів,  Судакшина,  цар  Камбоджі,  Юдхіштхіра,  
Бгімасена,  Савьясачин  і  обидва  близнюка,  Сатьякі,  великий  у  своїй  могутності,  Юютсу,  могутній  воїн-
колісничний, — хто ж найдеться там, бездумний, щоб поборотися з ними, о туре з роду Бгарати?

У єднанні з кауравами і пандавами, о згубнику ворогів, ти знайдеш знову панування над усім світом і будеш  
неприступним для ворогів! Всі охоронці землі, рівні тобі, о володарю землі, а царі, кращі ніж ти, будуть шукати 
союзу з тобою, о приборкувачу ворогів! Під обороною синів і онуків з усіх боків, батьків і братів, а також друзів,  
ти зможеш жити щасливо. Ставлячи їх перед собою і виявляючи до них, як колись, свою доброзичливість, ти  
будеш  володіти  безроздільно  всією  землею,  о  володарю  землі!  В  союзі  з  цими  своїми  прихильниками  і 
пандавами, о нащадку Бгарати, ти переможеш інших ворогів, — саме в цьому і є твоя найкраща вигода! Якщо ти,  
о володарю людей, згуртуєшся зі своїми синами і їхніми споборниками, ти будеш володіти всією землею, ними ж  
скореною, о приборкувачу ворогів! А у випадку битви, о великий царю, зовсім очевидна загальна загибель. В  
загибелі ж обох сторін, о царю, яку ти вбачаєш для себе доброчесну заслугу?  А позаяк будуть  убиті  в битві  
пандави або ж твої  могутні  сини, скажи мені,  о туре з роду Бгарати,  яке знайдеш ти щастя? Адже всі  вони  
хоробрі та майстерні у володінні зброєю. Всі вони жадають битви — як пандави, так і твої сини. Так вбережи їх  
від великої небезпеки!

Після битви не побачимо ми вже всіх кауравів або пандавів. Ми побачимо поріділі лави по обидва боки, бо  
герої будуть повалені зі своїх колісниць воями ж на колісницях. Адже тепер зібралися разом царі з усієї землі, о  
кращий з царів! Підпалі владі гніву,  вони знищать усіх хто населяє землю. Врятуй, о царю, цей світ, щоб не  
загинули люди, які його населяють! Якщо ти зі свого морального обов’язку звернешся до власного єства, то може 
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ще зберегтися залишок від усього  населення,  о  нащадку роду Куру!  Тих,  хто відрізняється доброзвичайною 
чистотою, щедрістю і скромністю, ґречних, шляхетного походження і взаємно пов’язаних путами споріднення  
або дружби, — тих урятуй, о царю, від великої небезпеки, котра нависла над ними! Прихильно зустрінувши один 
одного, разом поївши і попивши, нехай ці охоронці землі, о туре з роду Бгарати, повернуться до себе додому в  
гарних вбраннях і плетеницях, виявивши належну чемність друг до друга і залишивши свій гнів та ворожнечу, о  
приборкувачу ворогів!  Та сердечна прихильність,  що була  в тебе до пандавів,  — нехай вона,  коли наступає  
погибель для  багатьох  життів,  з’явиться  в  тебе  тепер  і  назавжди,  о  туре  з  роду Бгарати!  В  дитинстві  вони  
втратили батька й були  виховані тобою. Обережи ж їх,  як належить,  бо вони наче сини тобі,  о  туре  з  роду 
Бгарати! Бо ж саме тобі слід їх захищати, особливо під час нещасть, щоб закон і користь не загинули для тебе, о 
туре з роду Бгарати!

Вітаючи  і  вмилостивляючи  тебе,  о  царю,  говорять  тобі  пандави:  «За  твоїм  велінням  ми  разом  із 
прихильниками стерпіли були великі негоди. Ці дванадцять років ми прожили в лісі,  а весь тринадцятий рік 
провели невпізнаними в краю, населеному людьми. Оскільки нами виконана умова, ми твердо впевнені, що й 
батько наш буде суворо дотримуватися її. А те, що ми не порушили угоди, о батьку, про те знають брахмани, що  
жили з нами. І як ми дотрималися нашої обіцянки, о туре з роду Бгарати, так і ти дотримай своєї. Довго ми  
терпіли нестатки, о царю! Так нехай же ми одержимо назад свою частку царства! Дотримуючись уміло закону й  
користі, ти повинен урятувати нас. Маючи на увазі  наше побожне ставлення до тебе, ми безмовно перенесли  
численні злигодні. Так постався ж до нас як мати або батько! Найбільш важливим вважається поведінка вчителя  
до своїх учнів і поводження, яке має бути в учня до свого навчителя, о нащадку Бгарати! Адже, якщо ми пішли  
хибним шляхом, батькові слід спрямувати нас правильно. Тому направ нас потрібним шляхом і сам ти, о царю,  
слідуй гідною тебе дорогою!». Сини твої, о туре з роду Бгарати, веліли сказати й цим зборам: «Якщо учасники 
зборів знавці морального закону,  то не повинні там допускати щоб сталося негідне. Там де на очах у свідків  
зборів, справедливість зневажається несправедливістю, а правда — кривдою, там гинуть і самі учасники зборів.  
Але ж коли справедливість, вражена несправедливістю, йде до заступництва зборів, тоді, якщо в останньої не  
відтинають жало, бувають вражені й члени зборів. Тоді справедливість губить їх, подібно тому як річка підточує  
коріння дерев, які ростуть на її берегах!».

Розсуди тепер сам, о туре з роду Бгарати! Пандави, звертаючи свої думки до справедливости й міркуючи про 
все, спокійно чекають своєї частки царства, і те, що вони кажуть,  правдиво, законно і справедливо. Що інше  
можеш ти сказати, о володарю людей, крім готовности твоєї повернути їм царство? Або нехай скажуть охоронці 
землі, які сидять на зборах, якою має бути відповідь. Якщо ти думаєш, що я, помізкувавши як треба про закон і  
користь, мовлю сущу правду, то позбав тоді цих кшатріїв тенет смерти, о туре серед кшатріїв! Умиротворися, о 
найперший з роду Бгарати, і не піддавайся впливу гніву! Віддай пандавам їхню частину батьківського царства, як  
їм покладено. Потім, разом із синами насолоджуйся всіма благами, досягши своєї мети, о приборкувачу ворогів!  
Ти знаєш, що Аджаташатру завжди слідує закону праведних. Ти знаєш також, як він поводиться стосовно тебе і  
твоїх синів, о володарю людей! Хоча й прирікав ти його на спалення в смоляному будинку і відправив його у  
вигнання, однак він знову вдався до тебе, шукаючи захисту. Коли ж він був тобою і твоїми синами засланий в  
Індрапрастху, він, живучи там, підкорив своїй владі всіх царів і поставив їх перед тобою, о царю, не бажаючи  
зневажити тебе!

І  хоча  він  діяв  таким  чином,  однак  сином Субали,  який  жадав  відняти  в  нього  володіння,  багатство  і  
становище, були застосовані при грі в кості шахрайські  способи обману.  Опинившись у такому положенні й  
бачачи  Крішну,  насильно  приведену  на  збори,  Юдхіштхіра,  з  душею  невимірною,  все  ж  не  відхилився  від 
обов’язку кшатрія. Що ж до мене, то я бажаю тобі і їм блага, о нащадку Бгарати! Заради закону, користи й щастя,  
не дай загинути, о царю, всім людям на землі, приймаючи зло за добро і добро за зло для себе! Утримай синів  
своїх, о володарю народів, які у своїй жадобі зайшли занадто далеко! Стоять сини Прітхи, готові коритися, стоять 
приборкувачі ворогів, готові і поборотися. Що тобі представляється найбільш підхожим, о царю, на тому й стій, о  
приборкувачу ворогів!». Почувши ту мову його, всі царі земні схвалили її в серцях, але ніхто там не насмілився 
перед Дурьйодханою промовити ні слова.

Так вістить розділ дев’яносто третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 4
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
І  коли  шляхетним  Крішною  були  вимовлені  ті  слова,  всі  учасники  зборів  залишалися  нерухомими,  з 

волосками, що піднялися від збудження на тілі. «Хто ж із чоловіків, крім цього, насмілиться відповідати на ці  
слова?»  —  так  думали  про  себе  ті  царі  всі.  І  тоді  як  усі  царі  мовчали,  син  Джамадагні,  звертаючись  до  
Дурьйодхани,  сказав  такі  слова  на  зборах  кауравів:  «Вислухай,  без  сумніву,  о  царю,  розповідь  про  один  
правдивий порівняльний приклад. Почувши його, домагайся свого блага, якщо ти вважаєш, що це підходить тобі.

Був колись цар великодержавний на ім’я Дамбходбгава. Він володів безроздільно всією землею — чулисьмо. 
І він, могутній, встаючи вранці, наприкінці ночі, постійно запитував брахманів і кшатріїв: «Чи є, і чи може бути  
якийсь воїн — шудра, вайшья, кшатрій або ж брахман, рівний мені або переважаючий мене в битві?». І говорячи  
так, цар той мандрував по цій землі, сп’янілий великою гординею й ні про кого іншого не думаючи. Одного разу 
небоязкі, обізнані на Ведах брахмани, які ні перед чим не відчувають страху, зупинили царя, котрий хвалився  
знову й знову.  І хоча йому забороняли так поводитися, він продовжував незмінно запитувати все про те ж у  
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двічінароджених, підносячись у захваті своєю величчю. І тому набундюченому цареві сказали тоді, запалюючись 
гнівом, двічінароджені брахмани — великі духом подвижники, знавці Вед і дотримання обітниць: «Є два мужі-
тигри, чия взаємна дружба відома не одному поколінню. З ними, о царю, тобі ніколи не зрівнятися!». І почувши 
сказане, цар знову запитав тих двічінароджених: «Де ті герої? З якого роду походять вони? Які зробили вони 
подвиги? І хто вони такі?».

Б р а х м а н и  р е к л и :
Це подвижники Нара і Нараяна — так ми чули. Вони з’явилися у світ людський. З ними поборися, о царю! 

Про Нару і Нараяну чути, що обидва вони, великі духом, зайняті здійсненням надзвичайно суворого аскетичного 
подвигу на горі Гандхамадані.

Р а м а  с к а з а в :
І цар той спорядив тоді величезне військо, яке складається з шести видів і, не в силі перенести їх гучну  

славу, відправився туди де мешкали ті два непереможних праведника. Прибувши до страшної кам’янистої гори 
Гандхамадани,  він,  розшукуючи  їх,  підійшов до непереможних подвижників.  Побачивши їх,  виснажених від  
голоду  й  спраги,  з  жилами,  що  виступили  назовні,  обвітрених  холодними  вітрами  і  опалених  палючими 
променями сонця,  він  наблизився  до  обох подвижників,  найвищих з  людей,  і,  доторкнувшись  до  їхніх  стіп,  
запитав їх про здоров’я. Вони ж у відповідь вшанували царя, запропонувавши йому плоди і коріння, сидіння та  
воду. Потім, звернувшись до нього, вони запитали його: «Що ми повинні зробити для тебе?».

Д а м б х о д б г а в а  м о в и в :
Силою моїх рук скорена земля, всі вороги мої вбиті. Бажаючи поборотися з вами обома, я з’явився на цю 

гору. Дайте мені таку гостинність! Я плекав це бажання протягом довгого часу!
Н а р а  і  Н а р а я н а  р е к л и :
Цей ашрам вільний від гніву і жадібности, о кращий з царів! Тому в ашрамі цьому не може бути місця бою. 

Звідки ж тут буде зброя і звідки несправедливість та злість? Шукай в іншому місці боїв, адже на землі багато  
кшатріїв!

Р а м а  м о в и в :
Хоча  вони  й  казали  йому  так,  він  знову  звертався  до  них.  Однак  обидва  ті  подвижника  постійно 

заспокоювали його і  терпляче переносили його наполягання,  о  нащадку Бгарати!  А Дамбходбгава,  бажаючи  
поборотися, усе викликав їх на битву. Тоді Нара, взявши жмут стебел трави, о каураво, сказав йому: «Виходь і  
борися, о прагнучий битви кшатрію! Візьми й усю свою зброю та споряди військо своє! Я відіб’ю в тебе бажання 
до битви надовго!».

Д а м б х о д б г а в а  с к а з а в :
Якщо ти вважаєш, о подвижнику, що ця зброя твоя підходить для того, щоб застосувати її проти нас, то я 

поборюся з тобою і з такою зброєю, бо прийшов я сюди заради битви.
Р а м а  с к а з а в :
Мовивши  так,  Дамбходбгава  разом  зі  своїм  військом,  бажаючи  вбити  подвижника,  напустив  на  його 

звідусіль зливу стріл. Але коли він метав ті страшні стріли, здатні простромлювати тіла ворогів, пустельник той  
знешкодив їх, відбивши стеблинками трави. Тоді непереможний праведник метнув у нього страшну зброю, яка  
складається зі стебел трави і яку нічим не відбити. І ось немов відбулося диво: той пустельник за допомогою 
мари простромив без промаху його воям очі, вуха й носи стеблинками трави. Побачивши, що ясне небо вкрите  
стеблинками трави, цар припав до стіп пустельника й мовив: «Хай буде мені благо!». Йому, о царю, сказав у  
відповідь Нара, схильний заступатися за того, хто шукає цього: «Будь благочестивим і справедливим і не роби 
так  більше!  Охоплений  гординею,  ти  ніколи  не  ображай  нікого,  хоч  найнікчемніший  хоч  піднесений.  Така  
поведінка,  о  царю,—  найвідповідніша  для  тебе.  Досягши  мудрости,  позбавлений  жадоби  та  зарозумілости,  
володіючи собою, смиренний, терплячий і лагідний, керуй ти спокійно підданими, о царю! Хай буде тобі щастя! 
Відпущений нами, простуй собі й більше не чини так. За нашим велінням постійно запитуй брахманів, що може  
служити тобі добробутом».

Тоді цар, вклонившись стопам обох шляхетних мудреців, відправився назад у своє місто й почав ретельно 
служити справедливості. Великий був воістину той подвиг, що колись був зроблений Нарою. Нараяна ж своїми 
ще  більш  численними  чеснотами  перевершував  його.  Тому,  о  царю,  поки  зброя  какудіка,  шука,  нака, 
акшисантарджана,  сантана,  нартана,  гхора  і  асьямодака 16 —  восьма  за  лічбою  —  не  покладена  ще  на 
найчудовіший з луків — Гандіву, відправляйся ти, відринувши гордість, до Дхананджайї. Вражені цими видами 
зброї, всі люди йдуть до смерті або збожеволівши, мечуться вони, байдужі, втративши розум. Під її впливом, 
люди поринають у сон, підстрибують і блюють, випускають сечу, ридають безупинно і сміються.

Незлічимі чесноти у Партхи, Джанардана ж перевершує його. Ти сам добре знаєш Дхананджайю, сина Кунті.  
Ті самі, що колись були Нарою і Нараяною, — тепер вони Арджуна й Крішна. Знай, що обидва вони найкращі з 
героїв,  тури  серед людей!  Якщо ти знаєш,  що це так,  і  анітрішки в мені  не сумніваєшся,  прийми шляхетне 
рішення: уклади мир з пандавами, о нащадку Бгарати! Якщо ти вважаєш благом для себе те, що не буде в тебе 
розладу з ними, примирися, о кращий з бгаратів, і не схиляйся серцем своїм до битви! Адже рід ваш, о кращий  
серед кауравів, високо шанується на землі. Нехай і далі він користується такою ж славою! Добро тобі! Подумай  
про те, що веде до твого ж добробуту!

Так вістить розділ дев’яносто четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  9 5
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Вислухавши слова сина Джамадагні, блаженний мудрець Канва теж мовив Дурьйодхані такі слова на зборах 

кауравів: «Брахма, Прабатько всесвіту, нетлінний і вічний. Такі ж точно й ті обидва величних мудреця — Нара і  
Нараяна.  Адже  серед  усіх  адітьїв  один  тільки  Вішну передвічний.  Він  один  непереможний і  незламний,  — 
існуючий споконвіку,  всемогутній володар живих. Всі ж інші явища природи — місяць і сонце, земля й вода,  
вітер, вогонь і небесний простір та сонми зірок, піддаються руйнуванню. І наприкінці загибелі всесвіту всі вони,  
залишаючи потрійний світ, ідуть завжди до загибелі та відроджуються згодом знову й знову. Інші ж створіння — 
люди, звірі й птахи, ті, що з утроби тварин, а також інші, що блукають у світі живих істот, приречені на швидку 
смерть. Що ж до царів, то вони, насолодившись вдосталь своїм добробутом, після припинення життя йдуть до  
смерти, щоб утішитися плодами добрих і поганих своїх діянь. Зволь зараз укласти мир із сином Дхарми. Нехай  
пандави і каурави разом правлять землею! Не треба, о Суйодхано, думати про себе, вважаючи «Я сильний!», бо і  
для сильних людей знаходяться більш сильні, о туре серед людей! Сила сама по собі не вважається силою серед  
тих, хто дійсно сильний, о каураво! Адже сильні насправді й усі ті пандави, наділені відвагою богів!

Наводять тут у приклад цю старовинну повість про Маталі, котрий шукав нареченого, за якого міг би він  
видати свою дочку. У царя трьох світів (Індра) є візник на ім’я Маталі. В його сім’ї народилася одна-єдина дочка, 
красою своєю славна на весь світ.  Обдарована божественною красою, вона була  відома під ім’ям Гунакеші.  
Принадністю своєї зовнішности вона перевершувала інших жінок. Знаючи, що стала вона на порі, Маталі разом 
із дружиною відчували тривогу, о царю, і почали міркувати про те, що потрібно робити далі: «Леле, лихо бо,  
коли  підростає  дочка  в  родині  тих  людей,  які  відрізняються  суворою  поведінкою,  високим  походженням,  
широкою славою і чудовою вдачею. Дівчина, що народилася в роду благочестивих, наражає на небезпеку три  
родини: родину матері, родину батька і родину, куди її видають заміж. Оглянувши думкою обидва світи — богів 
і  людей,  та  обстеживши їх,  я  не  знайшов  підхожого  нареченого.  Ні  серед  богів,  ні  серед  дайтьїв,  ні  серед 
гандхарвів і людей, а також серед численних мудреців не знайшов я підхожого нареченого для своєї дочки!». І  
тоді,  порадившись  уночі  зі  своєю  дружиною  Судхармою,  Маталі  вирішив  відправитися  у  світ  нагів.  І  він  
подумав: «Серед богів і людей не найшлося нареченого, рівного красою моїй Гунакеші. Безсумнівно хтось серед 
нагів знайдеться!». Сказавши так, він шанобливо обійшов Судхарму зліва направо і, вдихнувши запах голови 
дочки, вступив у земні країни».

Так вістить розділ дев’яносто п’ята в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 6
К а н в а  с к а з а в :
Коли Маталі йшов своїм шляхом, він випадково зустрівся з великим мудрецем Нарадою, який прямував до  

Варуни. Тоді  Нарада  запитав його: «Куди ти зібрався? Чи у своїй справі, о візнику, чи з веління Шатакрату?».  
Тоді Маталі розповів Нараді, як належить, про всю свою справу до Варуни. І мовив тоді йому той пустельник:  
«Підемо разом. Я теж спустився з неба, бажаючи побачити володаря вод. Обдивляючись земні краї, я розповім  
тобі про усе. І оглянувши їх, ми оберемо там якого-небудь нареченого, о Матало!». Тоді обоє, Маталі та Нарада, 
проникли в земні краї і побачили, великі духом охоронці світу — володаря вод. Там Нарада прийняв почесті,  
гідні божественного мудреця, а Маталі зустрів прийом, рівний тому, який покладено великому Індрі. Обоє вони,  
задоволені в душі, повідали йому про свій намір і з дозволу Варуни почали мандрувати у світі нагів. І Нарада,  
добрий знавець усіх істот, які живуть у надрах земних, почав розповідати своєму супутникові докладно про все.

Н а р а д а  м о в и в :
Ти побачив, о сину мій, Варуну, оточеного синами та онуками. Подивися ж тепер на володіння володаря вод,  

які чудові й повні багатств. Ось це — велемудрий син Варуни, володаря вод. Він відрізняється від нього вдачею, 
поводженням і чистотою внутрішньою й зовнішньою. З очима мов лотос, цей Пушкара — його найулюбленіший 
син. Гарний і гожий, його обрано за чоловіка дочкою Соми. Та дочка Соми, яку через її красу називають другою  
Шрі, відома під ім’ям Джьйотснакалі (Затьмарює світло). І той син Адітьї, або володаря вод, — його старший 
син, як уже згадувалося, обраний нею за чоловіка. Подивися тепер, о друже володаря богів, на цей зроблений 
цілком із золота палац вина називаний варуні, — спробувавши вина, боги досягають своєї божественности. А це,  
о  Матало,  видніється  різних  видів  блискуча  зброя  дайтьїв,  позбавлених  свого  панування.  Незламна,  коли  її  
метнуть  у  ворогів  вона  вертається  назад,  о  Маталі!  Отримана  у  вигляді  військової  здобичі  богами,  вона 
пускається в хід силою думки. Тут жили різні племена ракшасів і бхутів, озброєних чудовою зброєю, о Матало,  
навмисно відправлені сюди першими божествами.

Ось  це  вогонь  променистий  палає  в  озері  Варуни,  а  це  диск  Варуни,  оточений  бездимним  жертовним 
полум’ям.  А ось  це  лук  з  рога  носорога  ганді,  створений для  руйнування  світу.  Він  постійно  охороняється  
божествами, від цього лука одержав назву лук Гандіва. Силою своєю рівний завжди сотні тисяч луків, він, коли  
наступає час діяти, здобуває з кожним разом все більшу силу, нескінченно. Він карає навіть невразливих серед  
тих злісних царів, які родичі по природі своїй ракшасам. Він був створений Брахмою, який сповістив Веди, як 
первозданний засіб покарання. Шакрою сказано, що зброя ця грізна для всіх володарів людей. Носять її сини 
володаря вод, котрим супутня велика удача. А ось це — парасоль володаря вод, що перебуває в сховищі для  
парасолів. Він, немов хмара, виливає всюди прохолодну вологу. Вода, що стікає із цього парасоля, хоча й чиста  
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як місяць, обволікається такою пітьмою, що стає недоступною для поглядів. Багато ще дивовижного можна було  
б побачити тут, о Матало! Але це буде перешкодою твоїй справі. Тому підемо звідси негайно!

Так вістить розділ дев’яносто шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 7
Н а р а д а  с к а з а в :
А ось тут,  у самій середині царства нагів,  розташоване місто,  відоме за назвою  Патала.17 Прославлене в 

усьому всесвіті, воно шанується дайтьями і данавами. Деякі зі створінь, рухомі й нерухомі, коли попадають туди,  
будучи  втягнені  водяним  потоком,  голосно  кричать,  змучені  страхом.  Тут  вогонь  асурів  постійно  палає,  
харчуючись водами. Міцно стримуваний зусиллями богів, він перебуває в межах, вважаючи себе зв’язаним у  
своїх діях. Це тут богами покладена амріта, після того як вони спочатку перемогли своїх ворогів, а потім випили 
її. Звідси й спостерігаються зростання і спад місяця. Тут божество Вішну з головою коня, щораз, при зміні фаз 
місяця,  встає  зі  свого  ложа,  наповнюючи всесвіт,  що сяє  подібно золоту,  звуками  гімнів  Вед.  Бо всі  водяні  
потоки, приймаючи різні форми, такі як місяць та інші, спадають сюди, тому це найчудовіше місто називається 
Патала. Це звідси Айравата, заради блага всесвіту, бере прохолодну вологу і передає її хмарам, а потім цю вологу 
великий Індра проливає дощем. Тут живуть у водах різного виду морські мешканці, різноманітні виглядом, такі  
як  тімі 18 та інші, які харчуються променями місяця. Тут, о візнику,  в Паталі, перебувають і такі тварини, які  
вмирають протягом дня, простромлені променями сонця, і знову оживають вночі. Адже тут, щоразу при сході,  
місяць, своїми променями торкаючись амріти, воскрешає покійних одним дотиком.

Тут живуть ув’язненими багато гріховних дайтьїв, позбавлених добробуту Васавою і знедолених Часом. Це  
тут володар створінь, володар усіх живих — Магешвара — робив найвищий аскетичний подвиг заради блага всіх 
істот.  Тут  живуть  великі  мудреці,  віддані  обітниці  наслідування  корові  у  дотриманні  помірности,  виснажені  
читанням  і  повторенням  Вед,  —  брахмани,  які,  розлучившись  із  життям,  скорили  небеса  силою  покаяння. 
Дотримується обітниці наслідування корові той, хто завжди лежить там де побажає сам, хто харчується тим, що 
піднесено йому ким-небудь іншим, і хто одягається в те, що може бути запропоноване ким-небудь іншим. Тут, в  
роду Супратіки, народилися найкращі зі слонів: Айравата, цар нагів, Вамана, Кумуда і Анджана. Придивися, о 
Матало, якщо тут  сподобається тобі за своїми чеснотами який-небудь наречений, то ми з’явимося до нього і  
постараємося посватати його для твоєї дочки! А ось це лежить у воді яйце, сяючи красою. З самого початку  
створення живих істот воно тут: не рухається воно і не розколюється. Я ніколи не чув, щоб хтось розповідав про 
його народження або природу.  І ніхто не знає, хто його батько чи мати. Кажуть,  що звідси виникає великий 
вогонь при настанні  кінця  світу.  Він  спалить,  о  Матало,  всі  три світи разом з  усім,  що є  в  них рухомого  і  
нерухомого!

К а н в а  м о в и в :
І почувши, що сказав йому Нарада, Маталі промовив тоді: «Ніхто мені тут не подобається. Підемо негайно в  

інше місце!».
Так вістить розділ дев’яносто сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 8
Н а р а д а  м о в и в :
Ось це велике місто, краще з усіх міст, назване Хіраньяпура. Воно належить дайтьям і данавам, досвідченим 

у  застосуванні  сотень  видів  ворожбитських  чарів.  Розташоване  в  області  Патала,  воно  вельми  ретельно  
побудоване Вішвакарманом і замислене в думках Майєю. Сповнені великої могутті й доблесті, багато данавів,  
отримавши колись дарунок від Брахми, тут жили, виявляючи тисячі всіляких ворожбитських чарів. Їх не в змозі  
були  скорити  ні  Шакра,  ніхто  інший  з  богів  —  Варуна,  або  Яма,  чи  ж  подавець  багатств  Кубера.  Асури 
калакханджи виниклі зі стіп Вішну, найрріти та ятудхани й ті, що виникли помахом Брахми, живуть тут. Всі вони 
з  величезними зубами,  страшні  виглядом,  наділені  міццю і  швидкістю вітру,  володіють  дивовижною силою 
чарівництва і самі себе охороняють. Тут знайшли житло й інші данави, прозвані ніватакавачи, шалені в битві. Ти 
знаєш, що Шакра не в змозі здолати їх. Багато разів, о Матало, ти, твій син Гомукха, та цар богів, чоловік Шачи,  
разом зі своїм сином, були ними побиті!

Подивися на їх золоті й срібні оселі,  о Матало, добірно оздоблені прикрасами, згідно правил мистецтва.  
Начебто зеленуваті від дорогоцінних каменів вайдурья, вони виблискують коралом, сяють блиском кришталевим 
і діамантовим. Багато з них здаються виліпленими із блискучої глини або ж висіченими зі скель, інші виглядають  
немов зроблені з каменю або ж здаються човнами. Вони сяють блиском сонця або ж уподібнюються палаючому 
вогню. І  всі  ці  бескиди, прикрашені мережею дорогоцінних каменів,  дуже високі  й стоять суцільним муром.  
Неможливо описати їхню красу й визначити, з якого матеріалу вони зроблені. Справді, по зовнішній обробці  
вони  досконалі,  а  по  домірності  чудові!  Подивися  на  грища  дайтьїв  і  на  їхні  ложа,  на  дороге  начиння,  
прикрашене дорогоцінними каменями, і на сидіння. Подивися на ці хмароподібні скелі зі спадаючими водяними  
потоками, на ці дерева, що рухаються за своїм бажанням і дають квіти та плоди, яких тільки можна побажати.  
Можливо тут,  о Матало, сподобається тобі якийсь наречений? Або ж відправимося в інший край землі, якщо  
бажаєш.

К а н в а  м о в и в :
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І коли він так говорив, Маталі сказав йому: «О божественний мудрецю, не личить мені робити неприємне  
жителям небес. Адже боги й данави, хоча і брати, в постійній ворожнечі один з одним. Як можу я схвалити союз  
із ворожою стороною? Відправимося краще в інше місце. Не личить мені шукати нареченого серед данавів. До 
того ж я вельми добре знаю себе, яке сильне в мені бажання видати свою дочку!».

Так вістить розділ дев’яносто восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 9
Н а р а д а  с к а з а в :
Ось світ крилатих супарнів,19 пожирателів змій. В прояві сили, в русі та перенесенні ваги вони не відають  

утоми.  Цей  рід  був  збільшений  шістьма  синами  Вайнатейї,  о  візнику:  Сумукхою,  Сунаманом,  Сунетрою  і  
Суварчасом, Сурупою — царем пернатих і Субалою, о Матало! Від цих засновників роду Вінати, які збільшили її  
славу,  ведучих свій початок від родоводу Кашьяпи, виросли потім і розмножилися сотні й тисячі шляхетних 
царствених поколінь пернатих. Всі вони обдаровані щастям, усі носять щасливий знак шріватса, усі домагаються 
великого добробуту й усі володіють великою міццю. За діяннями своїми вони кшатрії, але безжалісно пожирають  
змій. Позаяк вони винищують своїх родичів, вони ніколи не досягають становища брахманів. Я назву їхні імена  
згідно їхньому верховенству.  Почуй  же мене,  о  Матало!  Адже гідний вихваляння цей рід,  од прихильности, 
виявленої до нього Вішну. Для них Вішну — божество, Вішну — їхній високий захисник, Вішну завжди в їхніх 
серцях, Вішну — їхній останній притулок.

Отже,  їхні  імена:  Суварначуда,  Нагашин,  Даруна,  Чандатундака,  Анала,  Аніла,  Вішалакша,  Кундалін,  
Кашьяпі, Дхваджавішкамбха, Вайнатейя, Вамана, Ватавега, Дишачакшус, Німеша, Німіша, Тривала, Саптавара, 
Вальміки,  Двіпака,  Дайтьядвіпа,  Сарідвіпа,  Сараса,  Падмакесара,  Сумукха,  Сукхакету,  Читрабарха,  Анагха, 
Мегхакрит,  Кумуда,  Дакша,  Сарпанта,  Сомабходжана,  Гурубхара,  Кашота,  Сурьянетра,  Чирантака, 
Вішнудханван, Кумара,  Парібарха, Харі,  Сусвара,  Мадхупарка,  Хемаварна, Малайя, Матарішван, Нішакара та  
Дівакара. Це названі мною сини Гаруди, які живуть тільки в однім краю цього царства. Вони відрізняються своєю 
перевагою, славою і могутністю. Якщо тобі тут ніхто не подобається, пішли ж, відправимося звідси, о Матало! Я  
поведу тебе в таке місце, де тобі сподобається!

Так вістить розділ дев’яносто дев’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 0
Н а р а д а  с к а з а в :
Це сьомий, найнижчий край під Землею, іменований Расатала (Край пекла),20 де перебуває Сурабхи, матір 

корів, що походить з амріти. Вона постійно виливає молоко, що виникає з усіх життєвих соків землі. З вмісту 
шести соків утвориться в сукупности цей єдиний незрівнянний сік. Бездоганна Сурабхи колись сама постала з  
вуст Прабатька, коли він, переситившись амрітою, вивергав її життєвий сік. Від одного струменя її молока, що 
падає  на  землю,  виникає  велике  озеро,  Молочний  океан,  ціле  вмістище  незрівнянної  вологи.  Берега  його, 
навкруги вкриті піною, немов поясом із квітів. Тут  живуть кращі з пустельників пхенапи («п’ють піну»),  які 
харчуються лише піною. Вони носять таку назву — «пхенапи», бо їжею їм служить одна лише піна, о Матало!  
Вони зайняті виконанням суворого аскетичного подвигу, і самі божества їх бояться.

Від тої Сурабхи народилися чотири інших корови, о Матало, які живуть в усіх чотирьох сторонах світу, бо 
вони підтримують сторони світу, вони називаються Охоронницями сторін світу. Дочка Сурабхи, на ім’я Сурупа,  
підтримує східну сторону світу.  Інша, на ім’я Хансака,  підтримує південну сторону світу.  А західна сторона  
світу, що перебуває під заступництвом Варуни, о Матало, постійно підтримується велеславною Субхадрою, що  
прийняла  всесвітню форму.  А корова  на  ім’я  Сарвакамадугха,  о  Матало,  підтримує  північну  сторону світу,  
благочестиву, названу за Куберою. Боги разом з асурами, змішавши з молоком цих корів молочну вологу океану,  
збили були його, перетворивши гору Мандару на копистку. Звідти вийшла Варуні, богиня вина, потім Лакшмі,  
богиня щастя і амріта, — напій безсмертя, потім з’явилися цар коней Уччайхшравас і перлина дорогоцінних  
каменів каустубха. Сурабхи виливає молоко, яке перетворюється у напій судха — для нагів, що харчуються цим 
соком,  в  узливання  свадху — для  покійних  предків,  які  тішаться  цим  напоєм,  і  в  амріту  — для  богів,  що 
вживають напій безсмертя. Тут наводиться давній вірш, що колись співали мешканці Расатали і який дотепер ще  
можна почути, бо він співається у світі вченими людьми: «Ні у світі нагів, ні на небесах, ні в чертозі пишному, ні  
на третім небі та нема ж бо місця, краще для життя, ніж в краю Расатала, де щастя укриття!».

Так вістить розділ сотий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 1
Н а р а д а  м о в и в :
Це місто назване Бхогаваті, охороняє Васукі. Воно нагадує найпрекрасніше місто царя богів — Амараваті.  

Тут же живе змій Шеша, який завдяки найбільшому у світі, незрівнянному по своїй силі аскетичному подвигу 
завжди підтримує цю землю. Виглядом подібний до білої скелі, прикрашений різноманітними візерунками, він 
має  тисячу  голів,  язики  його  блищать  вогняним  полум’ям,  і  наділений  він  великою  силою.  Тут  живуть  
безтурботно змії-наги — сини Сураси, різноманітні з виду і прикрашені різними візерунками. Відзначені знаками 
дорогоцінних каменів, свастики, диску й посудини камандалу, тисячі їх, сповнених сили й страшних по природі 
своїй. Деякі з них — тисячоголові, другі — п’ятисотголові, треті — стоголові, а інші — триголові. Деякі ж з них 
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— з двома або п’ятьма головами, а ще є — семиголові. Вони ненажерливі, мають величезне тіло й носять високі 
гороподібні каптури. Тут тисячі, мільйони, сотні мільйонів — безліч навіть таких нагів, які належать до одного 
тільки роду. Слухай же мене про найбільш видатних із них.

Це Васукі, Такшака, Каркотака, Дхананджайя, Калія, Нахуша, обоє — Камбала і Ашватара, Бахьякунда, змій 
Мані, а також Апурана і Кхага, Вамана, Елапатра, Кукура, Кукана, Арьяка, Нандака, Калаша, Потака, Кайласака, 
Пінджарака, а також змій Айравата,  Саманомукха,  Дадхімукха,  Шанкха,  Нанда, Упанандака,  Апта,  Котанака,  
Шикхин,  Ніштхуріка,  Тіттірі,  Хастібхадра,  Кумуда,  Мальяпіндака,  обоє  Падми,  Пундаріка,  Пушпа, 
Мудгарапарнака,  Каравіра,  Пітхарака,  Самврітта,  Врітта,  Піндара,  Більвапатра,  Мушикада,  Ширішака,  Діліпа,  
Шикхаширша, Джьйотішка, Апараджита, Кауравья, Дхрітараштра, Кумара, Кушака, Віраджас, Дхарана, Субаху,  
Мукхара,  Джайя,  Бадхіра,  Андха,  а  також Вікунда,  Віраса  і  Сураса.  Ці  й  багато  інших вважаються  синами  
Кашьяпи. Подивися, о Матало, може хтось із них сподобається тобі як наречений!

К а н в а  м о в и в :
А Маталі тим часом дивився з увагою й пильно на одного з нагів, який стояв поруч. І запитав він тоді Нараду 

та немов весь сповнився радости: «Ось цей променистий і гожий, що стоїть попереду Кауравьї та Арьяки,— чий 
рід він прикрашає? Хто його батько і хто мати? Від якого він змія? Якого ж він роду? Стоїть він високий наче  
прапор!  Від його чемности,  самовладання,  краси і  юности серце моє потягнулося  до нього,  о  божественний  
мудрецю! Він буде гідним чоловіком для моєї Гунакеші!». Бачачи, що Маталі задоволений у душі спогляданням 
Сумукхи, Нарада повідав йому тоді про його шляхетність, походження й діяння: «Породжений у роду Айравати,  
це царевич нагів, на ім’я Сумукха. Він доводиться онуком Арьяці та сином дочки Вамани. Адже батьком його, о  
Матало, був змій-нага на ім’я Чикура. Зовсім недавно сином Вінати він був убитий!». Тоді Маталі, обрадуваний у  
душі, сказав у відповідь Нараді такі слова: «Цей нага, найкращий зі зміїв, о батьку мій, підходить мені в зяті.  
Доклади зусиль, щоб прихилити його, бо я цілком задоволений ним і буду радий видати за цього володаря нагів  
свою улюблену дочку, о пустельнику!».

Так вістить розділ сто перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 2
Н а р а д а  м о в и в :
Це візник на ім’я Маталі, улюблений друг Шакри. Він чистий у своїх помислах, відрізняється гарною вдачею 

і наділений чеснотами. Він відважний, могутній і сильний. Він друг, радник і візник Шакри. В будь-якій битві  
доблестю своєю та силою він мало відрізняється від Васави. Це він у всіх боях між богами і асурами править  
однією  лише  думкою  непереможною,  найчудовішою  з  усіх,  колісницею,  запряженою  тисячею  коней.  Ним 
переможених за допомогою коней, Васава потім скоряє своїми руками. Коли він їх вразить спочатку, Нищитель  
Бали потім уже їх знищує.  В нього є дочка стрункостанна,  красою не зрівняна ні  з ким на землі.  Правдива,  
наділена доброю вдачею і  чеснотами, вона відома під ім’ям Гунакеші.  Маталі  старанно обійшов три світи в  
пошуках нареченого, о блиском подібний безсмертним! І твій онук Сумукха подобається йому, як гідний чоловік 
для його дочки. Якщо тобі це також подобається, о найгідніший і кращий зі зміїв, то не барися і зверни скоріше  
думки свої,  о Арьяко,  на те,  щоб дочку його прийняти для онука  свого! Як у родині Вішну є Лакшмі,  як у 
Вібхавасу — Сваха, точно такою ж у родині твоїй хай буде Гунакеші, струнка станом! Тож для онука свого 
прийми Гунакеші, немов Шачи — для Васави, гідного її. Хоча цей юнак і залишився без батька, ми обираємо 
його за його чеснотами і через найглибшу повагу до Айравати і до тебе самого. Саме завдяки чеснотам Сумукхи,  
його вдачі, чистоті й смиренності та іншим доброчинам, Маталі сам з’явилася сюди, бажаючи видати заміж свою 
дочку. Тобі також слід ушанувати його!

К а н в а  с к а з а в :
А Арьяка, бачачи, що обирають його онука й згадавши про загибель свого власного сина, зрадів і засмутився 

в той же час. І звернувшись до Наради, він сказав йому: «Не може це слово твоє, о божественний мудрецю, не 
бути  для  мене таким утішним,  бо  для  кого  ж не було  б бажаним поріднитися  із  другом  Шакри!  Але  через  
хиткість самої причини я сумніваюся, о великий пустельнику,  у довговічности такого соуззя.  Його батько, о  
батьку мій, що доводився мені сином, о променистий, був з’їдений сином Вінати! І тому ми у розпачі. Але гірше  
те, о володарю, що сином Вінати, перед тим як він пішов звідси, було сказано: «Через місяць я з’їм і Сумукху!». І  
неодмінно так воно й буде, бо ми знаємо його рішучість. Тому радість моя пропала від цих слів Супарни!». І  
Маталі тоді сказав йому: «Я прийняв таке рішення. Твій онук Сумукха вибраний мною в зяті. Нехай же цей змій-
нага, відправившись разом зі мною та Нарадою до володаря трьох світів, побачить Васаву,  володаря богів. Я  
постараюся перешкодити на шляху Супарни, о найгідніший, і — як останній засіб — я довідаюся про тривалість 
життя Сумукхи. Тож нехай Сумукха йде разом зі мною до володаря богів, заради досягнення своєї мети. І хай  
буде тобі щастя, о змію!». Після цих слів, усі вони, великі міццю своєю, взявши із собою Сумукху, відправилися  
до  Шакри  і  побачили  царя  богів,  який  сидів  у  всій  своїй  величі.  Сталося  так,  що  був  там  і  чотирирукий 
прославлений Вішну. І тут Нарада розповів про все те, що стосувалося Маталі. Тоді Вішну сказав Пурандарі,  
володареві всесвіту: «Дай йому амріти, і нехай він стане рівним безсмертним! Нехай Маталі, Нарада і Сумукха, о  
Васаво,  досягнуть  свого  заповітного  бажання  з  твого  благовоління!».  Однак  Пурандара,  подумавши  про 
могутність сина Вінати, промовив у відповідь Вішну: «Ти сам дай йому амріти!».

В і ш н у  м о в и в :
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Ти — володар  усіх  створінь,  — усіх,  движних  і  недвижних.  Тобою раз  дане  хто  посміє  заперечити,  о 
володарю!

К а н в а  м о в и в :
І дав тоді Шакра тому змієві-назі довговічне життя. Але не дозволив йому пити амріти Нищитель Бали й 

Врітри.  Сумукха  ж,  одержавши  такий  дарунок,  став  Сумукхою  («красний  лицем»)  насправді,  бо  лице  його 
освітилося щастям. Взявши за дружину дочку Матали, він охоче відправився до себе додому. А Нарада і Арьяка, 
обидва сповнені радости, бо досягли своєї мети, теж повернулися до себе, вшанувавши спочатку променистого 
царя богів.

Так вістить розділ сто другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 3
К а н в а  м о в и в :
Тим часом, могутній Гаруда почув про те, що трапилося, — про те, що Шакрою дароване назі довговічне 

життя,  о  нащадку Бгарати!  Могутнім  поривом вітру,  викликаним змахами  крил,  створивши перепону трьом 
світам, Супарна, мандрівник небес, примчався в сильному гніві до Васави.

Г а р у д а  в и р і к :
О величний, чому через зневагу до мене ти відбираєш мій харч? Давши спочатку мені дарунок за своїм  

бажанням,  ти  потім  його  відбираєш!  Із  самого  створення  всього  сущого,  Всевишнім  володарем  усіх  істот  
визначена була для мене їжа. Так чому ж ти перешкоджаєш цьому? Той величезний змій-нага вибраний мною і  
вже встановлено строк, бо його м’ясом, о боже мій, я маю намір підтримати моє численне потомство. Але коли з  
ним усе обернулося інакше, я не смію вбити й іншого. Ти, о царю богів, граєшся дарунком, тобою ж даним, як 
тобі заманеться! Я ж повинен буду позбутися життя, а також вся моя рідня й слуги, яких годую я в моєму домі!

Будь же прихильним, о Васаво! Адже я цього тим більше заслуговую, о згубнику Бали й Врітри, що, будучи  
володарем трьох світів силою своєю, я все ж погодився стати слугою іншого! Поки стоїш ти, о володарю богів,  
Вішну не єдина причина мого більш низького становища, бо верховна влада,  о володарю трьох світів, вічно 
тримається на тобі, о Васаво!

Так як і твоя, моя мати теж дочка Дакши, а батько — Кашьяпа! Подібно тобі, я теж можу в цю ж мить нести  
три світи, разом узяті! В мене сила теж безмежна і нескорима для всіх істот. Мною також зроблено найбільший 
подвиг під час битви з дайтьями. Шруташрі, Шрутасена, Вівасван, Рочанамукха, Прасабха і Калакакша із синів  
Діті убиті  мною. Займаючи місце біля прапора на колісниці молодшого брата твого (Вішну), я старанно його 
оберігаю в битві, а іноді ж, ношу на собі твого брата. Можливо, за це ти гордуєш мною! Хто інший є у всесвіті,  
здатний нести такий тягар? Хто найдеться інший, більш сильний у порівнянні зі мною? Хоча я й найвидатніший,  
все ж я ношу його на собі разом з його близькими! Але, нехтуючи мною, ти позбавив мене їжі. Тим самим 
змаліла і моя гідність через тебе і через цього молодшого брата твого, о Васаво! Ці, що народилися з утроби  
Адіті, відрізняються силою і відвагою. Ти ж, о Вішно, на відміну від усіх них, найсильніший! Однак же я одним 
лише крилом несу тебе без утоми. Подумай же спокійно, о братику мій, хто ж тут найсильніший?

К а н в а  м о в и в :
Почувши лиховісні слова того птаха-велета, збуджуючи незворушного Таркшью, сказав йому Носій диска: 

«Хоча і  безсилий ти, о крилатий, вважаєш себе сильним! Досить тобі вихваляти себе в нашій присутності,  о  
породжений з яйця! Навіть усі три світи сукупно не в змозі нести вагу мого тіла! Я сам себе несу, несу й тебе!  
Підтримай хоча б одну мою цю правицю. Якщо ти втримаєш її одну,  то похвалявся ти не дарма!». І відразу  
великий володар поклав свою руку на плече Гаруди. І впав він, знесилений вагою, і в замішанні знепритомнів, бо  
як величезна вага всієї землі разом з горами, такою здалася йому вага однієї тільки руки Вішну. Але не мучив  
його силою він, безмежно сильний, і не позбавив його життя Непохитний!

Притиснутий безмірною вагою, той суперник, що літає по небу, став тоді втрачати пір’я. З ослаблим тілом, 
він знетямився, непритомний. І головою вклонившись Вішну, крилатий, безтямний син Вінати, пригноблений і  
принижений,  тільки  й  промовив  слово:  «О  прославлений  володарю,  рука  твоя  в  плоті,  відповідає  головній 
сутності тої сили, яка підтримує всесвіт. Нею, простягненою за твоїм власним бажанням, я притиснутий до землі.  
зволь, о володарю небесний, простити мене, пернатого з ратища твого прапора, — підбуреного спалахом сили,  
але нині пригнобленого та зовсім безпомічного! Твоя найбільша сила, о божественний володарю, мені не була  
відома раніше. Тому я і вважав силу свою непорівнянною з іншими!». Тоді великий володар виявив прихильність 
до крилатого і сказав з почуття прихильности до нього: «Не чини більше так!».

Точно так само й ти, о сину Гандхари, живеш доти, поки не зіткнешся в битві з відважними синами Панду, о 
синку! Кого ж бо не вб’ють на прі Бгіма, кращий з нищителів, той могутній син Вітру,  чи Дхананджайя, син  
Індри! Сам Вішну і Ваю, Шакра й Дхарма та обидва Ашвіна — ці боги — вороги твої. Тож, як ти спроможешся  
будеш навіть глянути на них? Тому досить тобі займатися которами, о царський сину,  іди на примирення за  
посередництвом Васудеви. Ти цим повинен уберегти свій рід! Бо цей великий праведник Нарада був очевидцем 
усієї могутності, яку виявив тоді Вішну. Цей Крішна і є той, хто носить диск і палицю.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Але Дурьйодхана, почувши те, з нахмуреним обличчям, задихав важко. І кинувши потім погляд на Радхейю,  

він голосно зареготав. І зневажаючи словами мудреця Канви, дурень той, вдаряючи себе по стегну, на вигляд, як  
хобот слона, промовив так: «Я саме такий, яким я створений верховним володарем, і що має бути попереду та 
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який  мій  визначений  шлях,  згідно  того,  о  великий  мудрецю,  я  й  дію.  Що  ж  може  зробити  вся  ця  марна 
балаканина!».

Так вістить розділ сто третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

МАНДРІВКИ ГАЛАВИ

Р о з д і л  1 0 4
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Дурьйодхану,  який  пішов  помилковим  шляхом,  цілком  віддався  злу,  захмелів  жадібністю  до  багатства 

інших, піддався був поганим нахилам та прийняв рішення накликати на себе загибель, на горе своїм родичам і  
сум своїх близьких, та на прикрість друзів і радість своїх ворогів, — чому не спробували зупинити друзі його або 
ж, із прихильности, його м’якосердий друг Бхагаван чи дід його Бгішма?

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Сказав своє слово Бхагаван, сказав і Бгішма те, що було корисним, також говорив багато про що і Нарада.  

Слухай же про те, що вони сказали.
Н а р а д а  м о в и в :
Важко знайти друга, який прислухався б до порад друзів, і також важко знайти доброзичливого друга. Адже 

де є друг, що потребує порад, там ніколи не буває доброзичливого друга, який може їх дати. Я думаю також, що  
потрібно  прислухатися  до  слів  друзів,  о  нащадку  роду  Куру!  І  не  слід  проявляти  впертости,  бо  впертість  
обтяжена великою небезпекою. У зв’язку із цим наводять стародавню оповідь про те, як Галава, через упертість  
свою, зазнав поразки. Колись Дхарма, бажаючи випробувати Вішвамитру,  зайнятого здійсненням аскетичного  
подвигу,  сам з’явився  до  нього,  прийнявши вигляд блаженного мудреця  Васіштхи.  І  прийнявши,  о  нащадку 
Бгарати, вигляд одного з семи мудреців, прикидаючись голодним, він, о царю, прийшов у ашрам Каушики. І тоді  
Вішвамитра, охоплений побожним сум’яттям, почав варити жертовну їжу. І через свою ретельність у готуванні  
тієї чудової їжі він не міг, як личить, прислужувати гостеві. І коли вже той покуштував їжі, запропонованої йому 
іншими подвижниками, тут Вішвамитра підійшов до нього з дуже ще гарячою їжею. «Я вже поїв. Почекай тут  
поки!» — промовив блаженний. І сказавши це, він вийшов. А Вішвамитра, великий у своєму блиску, о царю,  
залишився тоді чекати на нього там. І тримаючи ту їжу на голові й підтримуючи її руками, він відійшов убік. І 
стояв він нерухомо ніби стовп, поблизу свого ашраму, харчуючись повітрям.

У нього в цей час перебував у послусі пустельник Галава. Він старанно прислужував йому із глибокої поваги  
і  шанобливости, з сердечної прихильности до нього і  бажання зробити приємне. І ось після закінчення сотні  
років, Дхарма знову,  прийнявши вигляд Васіштхи, прийшов до Каушики, бажаючи їсти. І побачивши, що той 
великий мудрець, мудрий Вішвамитра усе ще стоїть там, тримаючи на голові їжу, а сам харчуючись повітрям, 
Дхарма  прийняв  тоді  їжу,  що  була  все  ще  такою  ж  гарячою  та  свіжою.  І  спробувавши  її,  він  сказав:  «Я 
задоволений, о брахмане-мудрецю!».  І сказавши так, той уявний пустельник вийшов. І позбувшись,  по слову  
Дхарми,  стану кшатрія,  Вішвамитра  заслужив  тоді  положення  брахмана  і  сповнився  радости.  І  задоволений  
слухняністю учня свого, подвижника Галави, й відданістю його, Вішвамитра сказав йому: «Відпущений мною, о 
милий, іди куди хочеш, о Галаво!».

На  ці  слова  найвищого з  пустельників,  Галава,  обрадуваний,  так відповів солодкою мовою Вішвамитрі, 
великому в своєму блиску: «Який же дарунок я повинен дати тобі за твоє вчительство? Адже жертовний обряд,  
супроводжуваний  дарунками,  забезпечує  успіх  людині.  Ті,  хто  дає  подібні  дарунки,  досягають  остаточного  
звільнення. Плодами жертвопринесень тішаться на небесах. Тому благочестивими дарунок називається мирним  
спокоєм. Так що ж я повинен принести для свого вчителя? Нехай скаже володар!». Але великий Вішвамитра,  
знаючи, що сам він задоволений слухняністю Галави, неодноразово казав йому: «Іди ж, відправляйся!». І хоча й 
казав йому не раз Вішвамитра, Галава знову звертався до нього у відповідь: «Що я повинен зробити для тебе?».  
Від  такої  багаторазової  впертости  подвижника  Галави  Вішвамитра  злегка  піддався  впливу  гніву  і  нарешті  
вигукнув: «Дай мені вісім сотень коней, білих наче промені місяця й з одним чорним вухом кожний. Ступай-но, о  
Галаво, не барися!».

Так вістить розділ сто четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 5
Н а р а д а  м о в и в :
Коли промовив так мудрий Вішвамитра, Галава був настільки вражений, що не міг ні сидіти, ні лежати, ні 

приймати їжі. Весь пополотнілий, став немов кістяк — лише шкіра та кістки, поглинений тривогою і турботами 
він мучився глибоким сумом, та сушився каяттям. І він говорив собі: «Де ж мені знайти багатих друзів? Звідки  
дістати мені багатства? Звідки ж узяти кошти? Де мені знайти вісім сотень коней, білих мов місяць? Яке у мене 
може бути задоволення від їжі? І яке у мене може бути щастя від задоволення? Навіть віра в життя згасла в мені! 
Який же сенс в моєму житті? Переправившись на інший берег океану або ж відправившись у найвіддаленіший  
край землі,  я  покину своє  тіло і  знайду волю! Яка  ж користь від життя мого? Яке  ж може бути  щастя без  
серйозних зусиль у того, хто позбавлений багатства, не досяг був своєї мети, позбавлений усіляких життєвих 
благ і обтяжений боргом? Адже для того, хто насолодився багатством друзів, викликавши у них довіру до себе, і  
не в змозі відплатити за їх благодіяння, — для того смерть краща за життя! Для того, хто мовив «зроблю» і не  
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виконує обіцяного, і в такий спосіб хибить помилковим словом, жертовний обряд втрачає свою силу. В того, хто 
кривоустий, не може бути краси, в того, хто неправдивий, не може бути потомства, в того, хто брехливий, не  
може бути і верховної влади. Звідки ж у нього може бути шлях до блаженства? Яка може бути для невдячного  
слава? Звідки ж у нього може бути становище й звідки — щастя? Адже невдячний не заслуговує довіри! Для 
невдячного не може бути порятунку!

Той, хто позбавлений багатства, гріховний. Він по суті не живе. Звідки в нього можливість підтримувати 
родину? Такий грішник, не здатний віддячити за вчинене йому добро, безсумнівно знаходить свою загибель. І  
ось я той грішник, невдячний і нещасний, заплямований кривдою, бо, домігшись від учителя права на здійснення 
своєї мети, я не можу виконати його прохання! Приклавши спочатку,  як міг, великі старання, я повинен буду  
позбутися життя.

Ніколи раніше я не звертався із проханням до небожителів. Але всі тридцять богів високо шанують мене за 
це на жертовному вівтарі. Я піду за заступництвом до найкращого з усіх богів — Вішну, володаря трьох світів, — 
до Крішни, найвищого притулку з усіх заступників. Смиренний, бажаю я побачити того великого споконвічного 
йога, від якого виникають усі багатства й задоволення, які випали на долю богів і асурів!». І коли він говорив так,  
його друг  Гаруда,  син Вінати,  став перед ним і  радісно промовив,  бажаючи зробити йому приємне:  «Ти  —  
вельмишановний, мій друг.  Але друг  тоді  лише шанується серед друзів,  коли,  сам перебуваючи в добробуті,  
піклується про виконання їхніх заповітних бажань. Добробут же, що є у мене, о брахмане, йде від молодшого 
брата Васави, о двічінароджений! Ще раніше я розмовляв з ним стосовно тебе, і той погодився виконати моє  
бажання.  Так іди ж, ми відправимося разом! Я перенесу тебе якомога зручніше на інший берег океану чи в  
найвіддаленіший куточок землі. Іди ж, о Галаво, не барися!».

Так вістить розділ сто п’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 6
С у п а р н а  с к а з а в :
О Галаво,  я  одержав поради від Бога,  чиє походження невідоме.  Скажи,  в  яку сторону світу я  повинен  

відправитися спочатку,  щоб ти міг оглянути її? У східну чи південну сторону,  у західну або ж у північну,  о 
кращий з двічінароджених, — в яку з них я повинен прямувати, о Галаво? Чи в ту, звідки сходить сонце, що  
впливає на увесь світ, де в сутінках садхьї віддаються своїм аскетичним заняттям, де вперше виник розумовий 
глузд,21 яким перейнятий весь цей всесвіт, де обидва ока Дхарми уперше відкрилися і де сам він перебуває, звідки  
пряжене масло, що ллють жертовному вогню, відповідно до священних приписів, розтікається потім уже в усіх  
напрямках? Це, о кращий з двічінароджених, брама дня і шляху часу! Це та сторона світу, де в первісні часи 
дочки  Дакши породили  людське  потомство,  та  де  також розмножилися  і  сини  Кашьяпи.  Це  та  сторона,  де 
криється джерело всякого успіху богів, де вперше Шакра був помазаний на панування над богами. Відразу,  о  
брахмане-мудрецю, він, разом з богами віддавався покаянню. Позаяк у найдавніші часи ця сторона світу була  
вперше населена богами-сурами, то з цієї причини, о брахмане, вона називається Пурва (Перша). І тому саме тут 
первородні істоти покладали свої перші надії і у своєму прагненні до успіху тут робили боги перші релігійні  
обряди.

Це тут уперше, великий Творець всесвіту проспівав Веди! Це тут уперше, Савітаром був вимовлений вірш 
савітрі брахманам, які співали Веди! Це тут, о кращий з брахманів, були Сурьєю передані Яджнявалкьї гімни  
Яджурведи. Тут богами, що одержали дарунки, була випита сома при обрядах жертвопринесень. Це тут жертовні  
вогні, задовольнившись мантрами, вперше пожирали узливання зі свого споконвічного джерела. Це тут Варуна, 
вперше  спустившись  у  підземну  країну  Паталу,  знайшов  там  свій  добробут.  Тут  колись,  о  туре  серед 
двічінароджених, мали місце народження, успіх і смерть древнього Васіштхи. Тут уперше виникло сто різновидів  
священного  слова  «ом».  Тут  пустельники,  які  харчуються  сомою,  п’ють  для  підтримки  своїх  сил  жертовні 
узливання. Тут безліч вепрів та інших тварин було вбито Шакрою в лісі й принесено в жертву божествам, як їхня  
жертовна частка. Це тут Вібхавасу, сходячи, спалює в гніві всіх тих серед людей і асурів, хто злий і невдячний.  
Це брама трьох світів — двері, що ведуть до неба й вічного блаженства! Це — сторона світу,  названа Пурва  
(Східна). Увійдемо туди, якщо хочеш! Бо ж я маю робити приємне тому, чиїм словам я слухняний. Скажи, о  
Галаво, і я відправлюся з тобою в будь-яку сторону. Тепер же слухай мої слова і про іншу сторону світу.

Так вістить розділ сто шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 7
С у п а р н а  м о в и в :
Колись Вівасваном,  після того як він зробив жертовний обряд,  ця  сторона світу була  віддана у вигляді  

нагороди (дакшина) своєму наставникові. Тому вона називається Дакшина (Південна). Це тут перебувають сонми 
покійних пращурів  з  усіх  трьох світів.  Кажуть,  що тут,  о  двічінароджений,  — і  місцеперебування  богів,  які  
харчуються  лише  паром  од  гарячої  їжі.  Тут  завжди  перебувають  разом  з  покійними предками  і  вішведеви.  
Уславлені при жертвопринесеннях в усіх світах, вони одержують рівну частку жертовної їжі разом із предками. 
Цю сторону називають Другими ворітьми Дхарми, о двічінароджений. Тут періоди часу, обумовлені для людей,  
обчислюються в  труті    й лава.22 Тут живуть постійно божественні мудреці й мудреці зі світу пращурів, а також 
царствені мудреці, — і всі живуть безтурботно. Як відомо, тут перебувають Закон, Правда та Відплата за діяння 
людей. Це, о кращий з двічінароджених, — останній притулок для тих, хто знайшов свою смерть через діяння  
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свої. Це той край, о кращий серед двічінароджених, куди потрапляє всякий. Та позаяк він обкутаний мороком 
невідання, туди ніхто не може вступати передчуваючи щастя.

Багато тисяч злісних демонів-найррітів, о туре серед двічінароджених, кишать тут, щоб могли їх побачити  
нечестивці. Тут, у кущах на схилах гори Мандари і в оселях духовних мудреців, співають гандхарви свої пісні,  
що захоплюють дух і розум, о двічінароджений! Це тут, слухаючи пісні Самаведи, які співають солодкозвучними  
голосами, пішов у ліс Райвата, покинувши дружину, близьких і царство. Тут Саварною і сином Явакріти була  
встановлена межа, о брахмане, яку ніколи не переступає сонце.23 Тут царем ракшасів Раваною, величним сином 
Пуластьї, після того як він віддався подвижництву, було вибрано безсмертя, як дарунок від богів. Це тут Врітра, 
своїм негідним поводженням викликав  до себе ворожнечу Шакри.  Сюди ж попадає життя всіх видів істот і  
розпадається знову на п’ять первинних елементів. Тут люди, що творили зло, варяться, корчачись у пекельних 
муках,  о  Галаво!  Це  тут  тече  річка,  за  назвою  Вайтарані,  вкрита  тілами  приречених  потрапити  в  пекло.  
Прийшовши сюди, покійні знаходять кінець щастю і кінець стражданням.

Вертаючись сюди, Сонце віддає живлющу вологу й потім, досягши області сузір’я Дханіштха, знову ронить 
росу. Тут колись, о Галаво, думаючи про їжу, я, змучений голодом, здобув слона і черепаху, величезних розмірів,  
зайнятих  взаємною  боротьбою.  Це  тут  отримав  своє  народження  від  Сурьї  великий  мудрець  на  ім’я  
Шакрадханус.  Його потім знали як божественного мудреця Капілу,  який був спопелив шістдесят тисяч синів 
Сагари.  Це  тут  брахмани  названі  Шиві  («прихильні»),  які  віддалися  вивченню Вед,  досягли  повного успіху. 
Вивчивши Веди з  усіма  їхніми допоміжними частинами,  вони отримали житло Ями.  Тут  є  місто  за  назвою  
Бхогаваті,  під охороною Васукі  та змія Такшаки, а також Айравати. Ті хто потрапляє в годину своєї смерти,  
зіштовхуються із суцільною пітьмою, такою щільною, що крізь неї не може проникнути навіть сонце, яке творить 
світло, або ж сам вогонь, що залишає після себе чорну путь. І для тебе теж буде ця дорога скорботи, о Галаво!  
Скажи мені тепер, чи хочеш ти відправитися в цю сторону. Або ж слухай мою розповідь про західну сторону!

Так вістить розділ сто сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 8
С у п а р н а  м о в и в :
Це  —  сторона  світу,  улюблена  царем  Варуною,  володарем  океану.  Адже  звідси  веде  своє  походження 

володар вод і тут завжди поширюється його панування. І позаяк наприкінці дня (пашчат) сонце розкидає тут свої 
промені, то сторона ця називається Західною (Пашчима), о кращий з двічінароджених! Для панування над усіма 
морськими тваринами і для охорони самих вод великий божественний Кашьяпа поставив тут Варуну царем цього  
краю. Випиваючи всі шість соків Варуни, тут народжується тонкий серп місяця, згубника мороку,  на початку 
світлої половини місяця. Це тут були розвернуті на втечу дайтьї, а потім міцно зв’язані богом вітру. Замучені  
могутніми зміями-нагами, вони, важко дихаючи, заснули непробудним сном, о двічінароджений! Тут є гора за 
назвою Аста,24 звідки наступають вечірні сутінки і яка приймає щодня сонце, яке любовно прихиляється до неї.  
Це звідси ніч і сон з’являючись наприкінці дня, поширюються всюди немов для того щоб викрасти половину  
життів зі світу живих. Це тут, побачивши занурену в сон богиню Діті, яка носила в утробі своїй плід, Шакра 
звільнив її  від зародку,  звідки виникли сонми марутів.  Це звідси підніжжя Хімавана простягається до вічної  
Мандари, зануреної в океан. І навіть за тисячу років неможливо досягти кінця цього підніжжя!

Це тут, досягши берегів океану, що обнесений золотими скелями і несе золоті води, Сурабхі ронить своє  
молоко.  Тут,  посередині  небесного  океану,  видніється  безголовий  тулуб  сонцеподібного  Сварбхану,  завжди 
готового  проковтнути  і  сонце,  і  місяць.  Тут  також  чуються  звуки  пісень,  що  співаються  пустельником 
Суварнаширасом,  чиє  волосся  ніколи не  сивіє,  а  сам він  недоступний  для  погляду і  невимірний.  Тут  дочка  
Харімедхаса  (пустельник),  на  ім’я  Дхваджаваті,  зупинилася  в  небі  за  наказом  Сурьї,  який  вигукнув:  «Стій,  
зупинися!». Тут вітер і вогонь, вода та ефір, о Галаво, вдень і вночі звільняють од тяжких відчуттів. Це звідси 
сонце в своєму русі починає відхилятися від прямого шляху. Це тут усі сузір’я вступають у сферу ходу сонця. 
Протягом двадцяти восьми ночей обертаючись разом із сонцем, вони відходять знову від шляху сонця для того,  
щоб слідувати вже у супроводі місяця. Це тут постійно беруть свій початок ріки, що наповнюють океан. Тут  
перебувають води трьох світів, які дають опору Варуні. Тут розташоване житло царя зміїв — Ананти.25 Тут також 
— незрівнянне місцезнаходження Вішну, який не має ні початку, ні кінця. Тут і місцезнаходження Вітру, друга 
Вогню. Тут також — житло великого мудреця Кашьяпи, сина Марічи. Це все розказано тобі про шлях у західну  
сторону світу, разом з описом інших різних країв. Скажи тепер, о Галаво, в яку сторону повинні ми відправитися, 
о кращий з двічінароджених!

Так вістить розділ сто восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 9
С у п а р н а  м о в и в :
Позаяк у цій стороні світу позбуваються гріхів і через те що тут досягають остаточного порятунку, тому, за  

таку її  рятівну роль (уттарана)  вона мудрими називається Північною (Уттара).  І  позаяк вмістище скарбів 
Півночі,  о  Галаво,  простягається  звідси,  в  напрямку  сходу  й  заходу,  тож  сторона  ця  називається  іноді 
Серединною (Мадхьяма). І в цій північній стороні світу, найкращій з усіх, о туре серед двічінароджених, не може 
жити жодна  людина,  якщо вона  недружелюбна,  якщо неприборкана  душею або якщо несправедлива.  Тут,  в 
обійсті Бадари живе Крішна — він же сам Нараяна,  і Джишну, найкращий з чоловіків, а також вічний Брахма! 
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Тут же, на хребті Хімавану, постійно живе Магешвара. Тут Чандрамас (Місяць) був поставлений володарем над 
усіма  брахманами.  Це  тут  Магадева,  утримуючи  спочатку  на  голові  своїй  спадаючу  з  небес  Ґангу,  дав  їй 
можливість  текти  у  світі  людей,  о  найкращій  зі  знавців  таємного  брахмо!  Тут  богиня  Ума  віддавалася  
подвижництву, домагаючись Магешвари собі за чоловіка. Це тут блищить разом Кама, гнів Шиви, гора Хімаван і  
Ума. Тут також, о Галаво, на Кайласі, був поставлений Дарувальник багатств Кубера володарем над ракшасами,  
якшами і гандхарвами.

Тут  розташований  солодкий  гай  Кубери  —  Чайтраратха.  Тут  також  розташоване  обійстя  пустельників-
вайкханасів. Це тут  видно, о туре  серед двічінароджених, небесну ріку  Мандакіні 26 і  гору Мандару.  Тут  ліс 
Саугандхіка (Запашний) завжди охороняється демонами-найррітами. Тут багато зелених лук, а також бананових 
гаїв і райських дерев сантанака. Тут височіють зручні, рясні усілякими предметами задоволень палаци сіддхів,  
які  завжди  занурені  у  споглядання  і  розважаються  за  своїм  бажанням,  о  Галаво.  Тут  можна  побачити  сім  
мудреців і богиню  Арундхаті.27 Тут  міститься сузір’я  Сваті,28 і  тут  його схід спостерігається вперше. Це тут 
перебуває Прабатько, міцно сидячи на  уособленій жертві.29 Тут добре видно як місяць і сонце та інші світила, 
постійно йдуть запропонованим шляхом. Тут кращі з двічінароджених, шляхетні й правдомовні пустельники, на  
прізвисько  дхами,30 охороняють  вхід  в  ущелину  Гаянтіка.31 Ні  походження  їх,  ні  зовнішній  вигляд,  ні  їхні 
аскетичні  заняття  зовсім невідомі.  Так  само залишаються  таємницею тисячі  їхніх  страв  для  роздачі  їжі  при  
жертовних обрядах та їхні різноманітні предмети задоволень, о Галаво! Але щораз як людина проходить повз те  
місце,  о  кращий  з  двічінароджених,  вона  незмінно  гине,  о  Галаво!  І  нікому  іншому,  о  туре  серед 
двічінароджених,  не  вдавалося  колись пройти туди,  крім божественного Нараяни і  нетлінного Нари,  інакше 
іменованого Джишну.

Це тут височіє гора, названа Кайласою, — місцеперебування Айлавіли Кубери. Це тут народилися десять 
апсар,  на прізвисько Відьютпрабха (Блискавкоподібні).  Тут  видно слід,  за назвою Вішнупада (Стопа Вішну), 
залишений ногою Вішну,  коли він, крокуючи через три світи трьома ступáми, о брахмане, перейшов усю цю 
північну сторону.  Тут,  в гірській місцевості Уширабіджа (гора),  о брахмане-мудрецю,  де розташоване золоте 
озеро, царем  Маруттою 32 було зроблене жертвопринесення, о кращий з двічінароджених! Це тут шляхетному 
мудрецеві-брахманові Джимуті стали навіч лотосові поля Хімавану, запашні й чисті. І віддав він цілком все те 
величезне багатство, що доставляє щастя, брахманам. І віддавши його брахманам, той великий мудрець попросив 
їх тоді, щоб ліс навколо називався його ім’ям. І з тих пір ліс той називається Джаймута (Приналежний Джимуті). 
Тут, о туре серед двічінароджених, охоронці сторін світу щоранку і ввечері, о Галаво, виголошують: «Яку справу 
і для кого слід нам виконати?». Через це, о найперший з двічінароджених, та з інших причин, ця сторона світу  
вважається  найкращою серед  інших.  А  позаяк  вона  найкраща  в  усьому,  тож  вона  і  називається  Північною 
(Уттара). Це все розказано тобі, о друже мій, докладно про всі чотири сторони світу в послідовному порядку. В 
яку сторону ти хочеш відправитися тепер? Я готовий, о кращий з двічінароджених, показати тобі всі країни й  
цілком усю землю, о брахмане! Тому сідай на мене, о двічінароджений!

Так вістить розділ сто дев’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 0
Г а л а в а  м о в и в :
О Гарудо, ворог володаря змій! О пречервонокрилий син Вінати! Неси мене, о Таркшьє, на Схід, де обидва  

ока Дхарми вперше відкрилися. Лети в ту Східну сторону, про яку ти мені допіру розповідав, бо там, як ти мені  
повідав,  завжди  присутні  боги.  Тобою ясно  було  сказано,  що  там  перебувають  Правда  і  Закон.  Я  хотів  би  
зустрітися  з  усіма  божествами.  Я дуже хотів би побачити тих богів,  о  молодший брате Аруни  (перший син 
Вінати)!

Н а р а д а  м о в и в :
І сказав у відповідь син Вінати тому двічінародженому: «Сідай мені на спину!». І пустельник Галава сів тоді 

на спину Гаруди.
Г а л а в а  с к а з а в :
Краса твоя, коли ти рухаєшся, о Пожирателю змій, здається мені красою Вівасвана, тисячопроменистого 

творця світла,  на самому початку дня! Я бачу,  о  мандрівниче небес,  що дерева,  які  зустрічаються на шляху  
твоєму, начебто переслідують тебе, зламані поривом вітру від махів твоїх крил! Здається, що ти, о блукачу неба, 
поривом вітру своїх крил ніби притягаєш саму Землю разом з її морями й лісами, горами та гаями! І справді, від 
могутнього вихору, створеного рухом твоїх крил, вода немов безперестану здіймається в повітря разом з рибами, 
зміями і крокодилами! Я бачу риб однакових видом, велетенських риб  тімі та  тімінгіла 33 і зміїв з людським 
обличчям, немов збожеволілих від буревію твоїх крил. Мої вуха оглухли від ревіння страшної безодні морської.  
Не чую я і не бачу нічого, і не пам’ятаю про свою мету! Рухайся спокійніше й тихше, пам’ятаючи про можливі  
небезпеки згубити брахмана. Не видно ні сонця, о батьку мій, ні сторін світу, ні неба, о мандрівниче небес!

Я  бачу  тільки  пітьму,  а  тіла  твого  не  розрізняю.  Лише  очі  твої  я  бачу,  немов  дві  яскраві  перлини,  о  
народжений з яйця! Ні твого, ні свого тіла я не бачу. Але на кожному кроці я бачу вогонь, що здіймається з води. 
Зменши негайно сліпучий блиск своїх очей, щоб знову я заспокоївся. Та повернися ж, бо чимало часу потрібно 
тому, хто продовжує свій шлях до своєї мети, о сину Вінати! Немає у мене ніякої потреби летіти разом із тобою,  
о Пожирателю змій! Повернися ж, о буйнострімкий! Не можу я винести швидкості твого польоту! Адже мною  
були обіцяні моєму наставникові вісім сотень коней, білих мов сяйво місяця, і  з одним тільки чорним вухом  
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кожний. І я не бачу шляху добути їх, о народжений з яйця! Є один тільки шлях, бачений мною, — це позбутися  
свого життя! Немає у мене ніякого багатства і немає друга, який володіє багатством. Але навіть із величезним  
багатством неможливо домогтися здійснення цієї заповітної мети!

Н а р а д а  м о в и в :
Тим часом як Галава висловлювався так у докладних і сумних словах, син Вінати, продовжуючи летіти,  

сказав тоді, сміючись, йому у відповідь: «Ти не дуже розумний, о духовний мудрецю, якщо хочеш покінчити із  
собою! Бо ж смерть ніколи не слід закликати штучним шляхом. Адже смерть — це сам великий володар! Хіба  
перед цим я не був тобою спонукуваний відправитися сюди? Тут є великий спосіб, завдяки якому бажання твоє 
може бути виконане. Ген-де гора на лоні океану, за назвою Рішабха. Відпочивши там і підкріпивши себе їжею, 
ми повернемося, о Галаво!»

Так вістить розділ сто десятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 1
Н а р а д а  с к а з а в :
Тоді, спустившись на вершину Рішабхи, обоє — двічінароджений і пернатий — побачили там брахманку 

Шанділі, зайняту подвижництвом. Вітаючи її, Супарна і Галава шанобливо вклонилися їй. Вона теж зустріла їх 
вигуком про щасливий прихід, і потім вони обидва сіли на сидіння з трави куша. Вона відразу запропонувала їм  
свіжоприготовлену нею їжу, зробивши спочатку приношення богам у супроводі молитов. Поївши й наситившись,  
обидва вони вляглися на землі та поснули, одурманені їжею. Але Супарна через хвилину прокинувся, бажаючи 
летіти далі. І тут він виявив, що його тіло позбавлене крил. І став той мандрівник небес подібний до грудки м’яса, 
маючи тільки голову й ноги. Побачивши його таким, Галава, що впав у зневіру, спитав його: «Що це трапилося з  
тобою і чому такий результат твого прибуття сюди? І скільки ж часу нам разом доведеться жити тут. Хіба ти 
затаїв у душі своїй що-небудь недобре або згубне для закону? Адже подібна, навіть незначна думка про гріх, не  
може виникнути у тебе!».

Тоді Супарна промовив у відповідь брахманові: «Справді, о двічінароджений, мною було задумано віднести 
звідси цю жінку, успішну в покаянні, туди де перебуває Володар створінь (Брахма), де божественний Магадева, 
де  Вішну  передвічний і  де  Закон  і  Жертва,  обоє  в  уособленому вигляді,  подумавши  «хай  вона  там  живе». 
Схилившись перед благочестивою, я прошу її, з бажання зробити тільки приємне: «Лише з почуття жалости до  
тебе було мною замислене все це у думках. Лише з великої поваги до тебе було мною зроблено тут небажане для  
тебе. Тому добре або погано я вчинив, — зволь же, з великодушности, пробачити мені!». І тоді вона залишилася  
задоволена обома — і володарем птахів, і биком серед двічінароджених. І звертаючись до Гаруди, вона сказала:  
«Не бійся, о пречервонокрилий. Ти знову будеш із крильми, залиш свої страхи! Ти нехтував мною, о люб’язний  
мій, але знай тепер, що я не прощаю презирства. Той лиходій, що став би мене гудити, втратив би блаженні світи. 
Вільна від усіх несприятливих прикмет і настільки бездоганна, я завдяки чистоті своєї поведінки досягла цього  
найвищого  успіху  в  подвижництві.  Благочестивим  поводженням  здобувають  чесноту,  благочестивим 
поводженням здобувають багатство,  благочестивим поводженням досягають щастя,  благочестиве поводження 
усуває несприятливі ознаки. Тож відправляйся звідси, о довговічний володарю птахів, куди ти бажаєш. І ніколи  
ти не повинен нехтувати мною і жінками взагалі, які навіть заслуговують осуду! Ти будеш, як і колись, знову  
мати силу та міць!».  І  після цих слів брахманки, в нього знову з’явилися крила,  і  стали вони тоді ще більш  
могутніми, ніж допіру.

Потім з дозволу Шанділи відправився він, разом з Галавою своїм шляхом. Але не вдалося йому знайти коней 
відповідної  масті.  І  ось,  якось,  Вішвамитра  побачив  Галаву,  який  стояв  на  дорозі.  І  сказав  йому  кращий з 
велемовних у присутності сина Вінати: «Настав вже час, о двічінароджений, віддати мені те багатство, що тобою  
самим було мені обіцяно. А як ти сам думаєш? Але я почекаю ще стільки ж часу.  Шукай же такий шлях, о  
брахмане, щоб обіцянка твоя увінчалася успіхом!». Тоді Супарна сказав засмученому Галаві, вельми невтішному 
в журбі: «Те, що сказав тобі раніше Вішвамитра, тепер підтверджено в мене на очах. Так підійди, о кращий з  
двічінароджених,  поміркуємо  вдвох,  о  Галаво!  Не  віддавши  своєму  наставникові  всього  багатства,  тобою 
обіцяного, неможливо тобі навіть присісти!».

Так вістить розділ сто одинадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 2
Н а р а д а  м о в и в :
Тоді засмученому Галаві сказав Супарна, кращий серед літаючих: «Позаяк все багатство створено Агні в  

надрах землі й збільшене Ваю, та позаяк сама земля вважається  Хіранмая,34 тож і скарб називається Хіранья 
(золото).  А  позаяк воно підтримує  цей  світ  і  сприяє  існуванню,  то  з  цієї  причини  воно  називається  Дхана  
(підтримка). Саме для цих цілей багатство у трьох світах перебуває вічно. Постійно, у світлий день тижня, коли 
сходить одне із сузір’їв  Проштхапада 35 — Пурвабхадра або Уттарабхадра, Шукра (Агні), творячи силою своєї 
волі багатство, віддає його людям для множення скарбів володаря багатств Кубери. І той скарб, схований у землі,  
охороняється Аджайкападами і Ахірбудхньями, а також самим Дарувальником багатств Куберою. Таким чином, 
неможливо  добути  його,  бо  воно  недосяжне,  о  туре  серед  двічінароджених!  А  без  скарбу  немає  в  тебе  
можливости  добути  коней.  Тож проси  багатство  в  якогось  царя,  народженого  в  одному з  родів  царствених  
мудреців, бо такий цар, не притискаючи городян, може допомогти нам досягти нашої мети. Є якийсь цар, що 
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народився в роду Соми-Місяця, він — мій друг. Ми відправимося до нього, бо з усіх живих на землі, в нього  
найбільше багатство. Це царствений мудрець на ім’я Яяті, син Нахуши, воістину відважний. Він дасть тобі усе,  
що тобі потрібно, якщо ти звернешся до нього від мого імені й попросиш його сам, адже багатство його таке ж  
величезне, як у самого володаря скарбів Кубери. Але, ось тільки винятково роздачею дарунків гідним особам, 
мудрий, зменшував він своє багатство».

Обговорюючи це і  обдумуючи,  що краще вчинити, обидва вони прийшли до володаря людей Яяті,  який  
знаходився у своїй столиці Пратіштхані.36 Цар гостинно прийняв їх почесним питвом та іншими знаками уваги і 
запропонував гарне частування.  Потім він запитав про причину їхнього приходу.  І син Вінати сказав йому у  
відповідь: «О сину Нахуші, це мій друг Галава — вмістище подвижництва. Він був учнем Вішвамитри протягом 
багатьох  тисяч  років,  о  царю!  Цей  двічінароджений,  коли  одержав дозвіл  свого  наставника  піти  куди  йому 
завгодно,  бажаючи  віддячити  вчителеві,  запитав  високоповажного:  «Яку  плату  я  повинен  дати  тобі  як 
учителеві?». Знаючи, що кошти його незначні, пустельник той спочатку нічого не відповів. Але коли цей брахман 
неодноразово до нього звернувся з тим же питанням, той, злегка піддавшись гніву, сказав йому: «Дай мені вісім  
сотень чистокровних коней, білих мов сяйво місяця, і з одним тільки чорним вухом кожен! Це і є плата вчителеві,  
яку повинен ти дати, о Галаво, якщо бажаєш!». Так сказав у гніві Вішвамитра, багатий подвигами. І цей бик  
серед двічінароджених змучився великим сумом. Не в змозі виконати це, прийшов він тепер під твій захист.  
Одержавши від тебе милість, о тигре серед чоловіків, він віддасть борг  своєму вчителеві  й буде безтурботно 
віддаватися великому подвижництву. Часткою заслуг за свої аскетичні подвиги він наділить і тебе. Сповненого 
власних аскетичних заслуг,  властивих царственому мудрецеві,  він наповнить тебе ще більшими, бо скільки є 
шерстин на тілі  коня,  о володарю людей, стільки блаженних світів знаходять ті,  хто дає в дарунок  коней,  о 
володарю землі! Цей супутник мій — особа гідна отримати дарунок,  достоту як ти — особа, гідна дати цей 
дарунок! Тож нехай дарунок твій буде подібний до молока з мушлі! 37

Так вістить розділ сто дванадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 3
Н а р а д а  м о в и в :
Коли  так  звернувся  до  нього  Супарна  в  піднесених  словах,  перейнятих  правдою,  цар  уважно  почав 

обмірковувати їх знову й знову. Володар, який зробив тисячі жертвопринесень, дарунків, щедрий володар країн 
Ватси  й  Каші  —  цар  Яяті,  бачачи  перед  собою  милого  друга  свого  Таркшью  і  Галаву,  бика  серед  
двічінароджених,  і  вважаючи  милість,  про  яку  просять,  за  приписи  подвижництва  Галави  гідні  уславлення, 
прийнявши також до уваги, що обоє вони з’явилися до нього, обійшовши всіх інших царів із сонячного роду,  
промовив такі слова: «Сьогодні народження моє стало небезплідним і рід мій сьогодні врятований, урятована 
сьогодні й ця країна моя, завдяки тобі, о бездоганний Таркшьє! Хочу я, однак, сказати тобі, о друже мій, що тепер 
я не такий багатий, яким ти знав мене раніше, бо багатство моє нині вже змаліло, о друже мій! Але не можу я  
зробити прихід твій даремним, о мандрівниче небес! І не смію я також зробити марною надію цього мудреця-
брахмана!

Тому я дам йому те, що приведе до досягнення його мети, бо якщо гість, з’явившись за милістю, вертається з 
розбитими надіями, він може спалити рід самого володаря! Адже говориться, о сину Вінати, що немає у світі  
нічого більш гріховного,  ніж слово,  яке губить  надію,  «немає нічого» — сказаного у відповідь на прохання 
«дай!». Адже людина, чиї надії розбиті й ціль не досягнута, розчарувавшись сама, губить синів і онуків того, хто 
не зміг  зробити послугу прохачеві.  Тому,  ось  тобі  дочка  моя,  котра  має увічнити  чотири роди.38 Дочка,  що 
нагадує собою дитя богів, ця діва здатна збільшувати всякі чесноти й завдяки красі своїй завжди бажана для  
богів, людей і асурів. Прийми ж, о Галаво, цю дочку мою! За неї у вигляді викупу царі безсумнівно дадуть навіть 
ціле царство, а тим більше двічі по чотири сотні коней, з одним тільки чорним вухом кожен! Тому прийми ти цю 
дочку мою Мадгаві! Я ж буду мати від неї синів дочки — це моє єдине бажання, о володарю!

І прийнявши ту діву, Галава разом з пернатим сказав: «Ми побачимося знову!» — і відправився з дівчиною. 
«Це  отримано нами засіб для придбання коней»,  — промовив йому народжений з  яйця.  І  сказавши так,  він  
попрощався  з  Галавою  пішов  домів.  І  коли  цар  птахів  пішов,  Галава  в  супроводі  дівчини,  міркуючи  про 
прийнятність дарунку, вирішив відправитися до одного з царів за викупом. І він насамперед звернувся думкою до  
кращого з царів Харьяшви з роду Ікшваку, що правив в Айодхьї, великого своєю міццю та з могутнім військом із 
чотирьох  видів.  У  нього  була  повна  скарбниця  і  зерна  вдосталь,  він  мав  любов  містян  і  сам  любив 
двічінароджених.  Прагнучи  потомства,  жив він  у мирі  та  спокої,  віддаючись суворому покаянню.  І  брахман 
Галава, з’явившись до того Харьяшви, сказав йому: «Ця дівчина, що зі мною, о володарю царів, примножить рід 
свого чоловіка, народивши на світ потомство! Візьми її, о Харьяшво, собі за дружину, через викуп. А викуп я  
назву тобі. Ти ж, почувши про те, вирішуй, що тобі робити!».

Так вістить розділ сто тринадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 4
Н а р а д а  м о в и в :
І  тоді,  після  довгого  роздуму,  цар  Харьяшва,  кращий з  володарів,  довго  і  палко  зітхаючи  в  мріях  про 

потомство,  нарешті  промовив:  «Ці  шість  частин — груди,  стегна  й очі,  які  повинні  бути  видатними,  у  цієї  
дівчини  —  видатні,  ці  сім  —  шкіра,  волосся,  зуби,  пальці  рук  і  пальці  ніг,  стан  і  шия,  які  повинні  бути 
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витонченими, у неї витончені, ці три — пуп,  голос і розум, які повинні бути глибокими — у неї глибокі, та  
нарешті, ці п’ять — долоні рук, зовнішні куточки ока, язик, уста та піднебіння, які повинні бути рум’яними — у  
неї рум’яні. Вона гідна того, щоб нею милувалися боги й асури, і обізнана вона на усіх мистецтвах і науках  
гандхарвів.  Наділена  всіма  щасливими  ознаками,  вона  безсумнівно  здатна  народити  на  світло  численне  
потомство. Вона здатна народити мені сина, що може стати великодержавним царем! Назви мені викуп, о кращий 
з двічінароджених, прийнявши до уваги моє багатство».

Г а л а в а  с к а з а в :
Дай мені вісім сотень чудових коней, в одній країні народжених, білих наче сяйво місяця, і з одним тільки  

чорним вухом кожен! І тоді ця, яка обіцяє щастя, діва з довгастими очима, стане матір’ю твоїх синів, подібно 
тому як дощечка для розпалення вогню стає джерелом самого вогню!

Н а р а д а  м о в и в :
Почувши ці слова, цар Харьяшва, осліплений пристрастю царствений мудрець, сказав, засмучений, кращому 

з мудреців Галаві: «В мене зараз є дві сотні коней, яких тобі потрібно, хоча сотні інших коней, що підходять для  
жертвопринесення,  пасуться  в  мене  всюди.  Я хочу породити від  неї  лише одного сина,  о  Галаво!  Зволь же 
люб’язно виконати це прохання моє!». Почувши ж це, дівчина промовила Галаві таке слово: «Якимось тлумачем  
брахмо був даний мені дарунок один: щораз після пологів я знову стану цнотливою. Тож віддай мене цареві,  
взявши від нього чудових коней. Адже від чотирьох царів у тебе буде повних вісім сотень коней, також і в мене  
буде рівно чотири сини! Віддай же мене за викуп, потрібний для твого наставника, о кращий з двічінароджених! 
Це саме те, що я думаю. Або ж чини, як ти сам вважаєш за потрібне, о двічінароджений!». І вислухавши сказане  
дівчиною,  пустельник  Галава  мовив  тоді  Харьяшві,  охоронцеві  землі,  таке  слово:  «Прийми  цю  дівчину,  о 
Харьяшво, кращий з людей, за чверть викупу мною встановленого і породи від неї одного тільки сина! І взявши 
дівчину та вшанувавши Галаву, цар той у визначений час і в підхожому місці отримав бажаного сина. Тоді він 
був  названий  на  ім’я  Васуманас  («спраглий  до  багатства»),  будучи  найбагатшим  серед  багатих.  Подібний 
одному з вісьмох Васу, він став царем, дарувальником багатства. І ось, через якийсь час, мудрий Галава знову 
повернувся й, з’явившись до задоволеного Харьяшви, сказав йому: «У тебе, о царю, народився син. Він блиском 
подібний вранішньому сонцю. Час мені,  о кращий з чоловіків,  іти до іншого царя за  милістю».  І  Харьяшва,  
завжди правдивий у слові та стійкий у мужності, розуміючи, що важко тому дістати інші шість сотень коней, 
повернув йому Мадгаві. А Мадгаві, залишивши блискучу розкіш царя і ставши знову, за бажанням, дівчиною,  
пішла за Галавою. «Нехай поки коні залишаться у тебе», — так сказав йому двічінароджений і відправився разом 
з дівчиною до Диводаси,39 володаря народів.

Так вістить розділ сто чотирнадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 5
Г а л а в а  м о в и в :
Володар народу каші — це могутній цар, відомий під ім’ям Диводаси. Наділений міццю великою, він — син  

Бгімасени і володар людей. Туди ми відправимося тепер, о щаслива! Йди ж повільно і не  засмучуйся. Відданий 
обов’язку й праведний, той володар людей перебуває в упокоренні!

Н а р а д а  с к а з а в :
І коли пустельник той з’явився перед ним, він був прийнятий ним з належною привітністю. І Галава став  

потім спонукувати царя породити на світло сина.
Д и в о д а с а  с к а з а в :
Про це я чув ще раніше. Що ж балакати багато, о двічінароджений! Адже ціль ця була бажана мені, тільки-

но я почув про це, о кращий з двічінароджених! Це також велика честь для мене, що, минаючи інших володарів 
людей, ти прийшов прямо до мене! Без сумніву, ця мета твоя здійсненна. У мене таке ж багатство в конях, як і в  
Харьяшви, о Галаво! І я теж маю намір народити від неї тільки одного царевича!

Н а р а д а  м о в и в :
Сказавши «добре»,  кращий з двічінароджених віддав дівчину володареві  землі,  й цар,  за  встановленими 

звичаями, прийняв ту дівчину. І насолоджувався з нею той царствений мудрець, як Сонце із Прабхаваті, як Агні  
зі Свахою, як Васава із Шачи, як Місяць із Рохіні, як Яма із Дхуморною, як Варуна з Гаурі, як володар скарбів з  
Ріддхі, як  Нараяна  з Лакшмі, як Океан із Джахнаві, як Рудра з Рудрані, як Прабатько з Веді, як син Васіштхи 
(Шакті) з Адрішьянті, як Васіштха з Акшамалою, як Чьявана із Суканьєю, як Пуластья із Сандхьєю, як Агастья  
із царівною Відарбхи Лопамудрою, як Сатьяван із Савітрі,  як Бхрігу з Пуломою, як Кашьяпа з Адіті,  як син  
Річики Джамадагні  з Ренукою,  як син Кушики Вішвамитра з Хаймаваті,  як Бріхаспаті  з  Тарою, як Шукра  із  
Шатапарвою, як чоловік Землі з богинею Землею, як Пуруравас із Урваши, як Річика із Сатьяваті, чи ж, як Ману 
із Сарасваті.

І коли цар Диводаса насолоджувався так, народила йому Мадгаві одного сина — Пратардану. І ось, коли 
настав  покладений  строк,  славетний  Галава  прийшов  до  нього  і  сказав  таке  слово:  «Зволь  повернути  мені  
дівчину, а коні, які ти повинен мені віддати, нехай поки залишаться з тобою. Я маю іти в інше місце за викупом,  
о володарю землі!». І тоді Диводаса, справедливий і вірний правді, повернув Галаві ту дівчину у належний строк.

Так вістить розділ сто п’ятнадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 1 6
Н а р а д а  м о в и в :
І славетна Мадгаві, залишивши царську пишноту та знову ставши дівчиною, пішла за Галавою, вірна своїй  

обіцянці.  А  Галава  з  душею,  стурбованою  своєю  справою,  міркуючи  про  те,  що  потрібно  робити  далі,  
відправився  в  місто  бходжів,  щоб  побачитися  із  царем  Ушинарою.  І  з’явившись  до  того  володаря  людей,  
сповненого справжньої відваги, він сказав йому: «Ця діва народить тобі двох царствених синів! І ти, о царю,  
породивши від неї двох синів, подібних до Сонця й Місяця, досягнеш своєї мети й тут, і після смерти. Але ти, о  
знавцю всіх законів, повинен дати мені за неї викуп: чотири сотні коней, подібних до сяйва місяця, і з одним  
тільки чорним вухом кожний. Ці зусилля мої, придбати коней, — тільки заради мого наставника, а мені самому з 
конями робити нема чого. Якщо можливо, о великий царю, нехай це прохання моє буде виконане, і нема чого тут  
коливатися! Адже ти бездітний, о царствений мудрецю! Породи ж двох синів, о царю! Народженням потомства, 
немов човном, урятуй ти предків своїх і себе самого, бо, о царствений мудрецю, той, хто насолоджується плодом  
своїм у вигляді сина, ніколи не відчужується від неба. Не йде він у страшне пекло, куди попадають ті, які не  
мають потомства!».

Вислухавши ці та інші слова, сказані Галавою, цар Ушинара промовив у відповідь йому: «Я вислухав слово  
твоє, усе, що сказав ти, о Галаво! Адже серце моє теж схильне виконати твоє прохання. Але доля всесильна, о 
брахмане! У мене тільки дві сотні коней, які підходять тобі, о кращий з двічінароджених! Багато ж тисяч інших 
коней пасуться у мене всюди. Я теж маю намір породити від неї лише одного сина, о Галаво! Бо і я піду шляхом,  
о двічінароджений, вже прокладеним іншими. Я вчиню нарівні з ними відносно ціни викупу запропонованого 
тобою, о найперший з двічінароджених! Моє багатство призначене заради добробуту моїх містян і селян, але не  
для  власного  мого  задоволення  і  насолоди!  Адже  той  цар,  який  заради  свого  власного  задоволення  віддає  
багатство,  що належить іншим,  не наближається,  о  доброчесний,  ні  до чесноти,  ні  до слави.  Нехай володар 
віддасть мені цю дівчину, подібну до божественного створіння! Я прийму її для того щоб породити лише одного  
сина!». Багато доброго і приємного казав так володарю людей Ушинара, і Галава, кращий з двічінароджених,  
схвалив його за це. І віддавши дівчину Ушинарі, Галава відправився до лісу. І подібно тому як благочестивий  
насолоджується блаженством за свої доброчесні заслуги, так і цар, отримавши її, насолоджувався нею у долинах 
гір і біля водоспадів, уздовж рік, у різноманітних садах, у лісах і гаях, у чудових світлицях і на верхніх терасах  
палаців, в альтанках і у високих палацах. І ось, коли прийшов час, у нього народився син, блиском подібний до  
ранкового  сонця,  що  став  згодом  видатним царем,  який  прославився  під  ім’ям  Шибі.  У домовлений  строк, 
брахман Галава з’явився до Ушинари й, узявши від нього назад ту дівчину, відправився, о царю, побачити сина 
Вінати.

Так вістить розділ сто шістнадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 7
Н а р а д а  м о в и в :
Тоді син Вінати, посміхаючись, так сказав Галаві: «Завдяки щасливій долі я бачу ти досяг своєї мети, о  

двічінароджений!».  Але  Галава,  почувши  слово,  сказане  сином Вінати,  повідомив  йому,  що  залишилося  ще 
виконати четверту частину завдання. Тоді Супарна, кращий з красномовних, сказав так Галаві: «Не треба тобі 
додавати зусиль, бо вони не увінчаються успіхом. Адже колись у Каньякубджі Річика обрав дівчину Сатьяваті,  
дочку царя Гадхи, собі за дружину, але той, о Галаво, звернувшись до мудреця, сказав: «О святителю, зволь дати 
мені тисячу коней,  подібних до сяйва місяця,  і  з  одним чорним вухом кожен!».  І  Річика,  сказавши «добре»,  
відправився  до  житла  Варуни.  І  отримавши там,  на  чудовому кінному ярмарку коней,  він  віддав  їх  цареві. 
Зробивши жертвопринесення Пундаріка, цар роздав їх у вигляді жертовних дарунків двічінародженим. В них по 
дві сотні коней купили ті царі, до яких ти вже тричі звертався. А інші чотири сотні, о кращий з двічінароджених,  
коли їх переправляли через переправу,  були поглинені  Вітастою.40 Таким чином, о Галаво, неможливо ніколи 
досягти  недосяжного!  Замість  двох  сотень  коней,  о  благочестивий,  віддай  Вішвамитрі  цю дівчину  разом  із 
шістьма сотнями коней, уже добутих тобою. Тоді ти позбудешся зневіри і досягнеш своєї мети, о туре серед 
двічінароджених!». І сказавши йому «хай буде так», Галава взяв із собою коней і дівчину та попрямував тоді, в 
супроводі Супарни, до Вішвамитри.

Г а л а в а  м о в и в :
Ці шість сотень коней, гожі зовнішністю своєю твоїй вимозі, а ця дівчина замість інших двох сотень нехай  

будуть  прийняті тобою. Від неї трьома царственими мудрецями були породжені три доброчесних сина. А ще  
одного, четвертого, зволь породити і ти, о найвищий з мужів! Нехай, таким чином, вісім сотень коней будуть  
вважатися  отриманими  тобою  повністю,  а  я,  звільнившись  від  обов’язку  перед  тобою,  буду  віддаватися  
подвижництву собі на втіху!

Н а р а д а  с к а з а в :
А Вішвамитра, бачачи Галаву разом з пернатим і тією дівою стрункотілою, промовив таке слово: «Чому ж 

раніше ти не віддав мені її, о Галаво? Тоді всі чотири сина, що можуть продовжити мій рід, були б тільки моїми. 
Я приймаю від тебе цю дівчину для того, щоб породити від неї одного сина. Коні ж нехай будуть усі доставлені в  
мою пустку і будуть там!». І Вішвамитра, великий у своєму блиску, став тоді насолоджуватися з нею, і породив  
він від Мадгаві сина Аштаку. Й тільки-но син його народився, Вішвамитра, осяйний величчю, наставив його на  
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шлях чесноти і мирської користи, та подарував тих коней. Потім Аштака відправився в місто, блиском подібне 
місту Соми (Місяця). Син же Кушики Вішвамитра, повернувши дівчину учневі, сам відправився до лісу.

А  Галава  теж,  разом  із  Супарною,  сплативши  таким  шляхом  покладену  плату  своєму  наставникові,  з 
радісним серцем сказав так дівчині: «Тобою породжений один син безмежно щедрим, інший — найхоробрішим, 
третій  же  — відданим закону  й  правді,  а  ще  один  —  творцем  великих  жертвопринесень!  Цими  синами,  о  
прекраснотіла, урятовані тобою батько твій і чотири царі, а також і я сам! Ступай же тепер, о гарна в талії!». І з  
цими словами Галава, відпустивши Супарну, пожирателя змій, повернув ту дівчину батькові її, а сам пішов у ліс.

Так вістить розділ сто сімнадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 8
Н а р а д а  м о в и в :
А цар Яяті тоді, бажаючи знову влаштувати сваямвару своїй дочці, відправився в пустку біля злиття Ґанги з 

Ямуною, посадивши із собою на колісницю Мадгаві, прикрашену гірляндами квітів. Пуру та Яду проводжали  
свою сестру до самого ашраму. І там утворилося велике скупчення зміїв-нагів, якшів і людських істот, птахів,  
тварин і  взагалі  пернатих,  а  також усіляких  мешканців  гір,  дерев  і  лісів.  І  лісова  пустка  була  переповнена 
володарями різних населених країв і  з усіх боків оточена мудрецями подібними Брахмі. Та ось, коли почали 
викликати  наречених,  красуня  та,  обійшовши  своєю  увагою  всіх  наречених,  обрала  ліс  собі  за  чоловіка.  
Зійшовши  з  колісниці  та  вклонившись  близьким,  дочка  Яяті  відправилася  у  священний  ліс  і  віддалася  
подвижництву.  Різноманітним постом,  релігійними обрядами  і  суворими  обітницями виснаживши своє  тіло,  
почала вона жити подібно лані. Харчуючись чудовими свіжими травинками, ніжними й зеленими, які нагадують 
прожилки каменю вайдурья, їдкими та солодкими, п’ючи найкращу воду священних гірських потоків, приємну 
на смак і чисту, холодну і прозору, вона разом з ланями, сама мов лань, проводячи життя в лісі, блукала густими 
лісами, де живуть царі звірів, і пустелями, вільними від левів і врятованих від лісових пожеж, та благочестивим  
помірним життям здобула собі величезні доброчесні заслуги.

А сам Яяті, дотримуючись звичаю древніх царів, підкорився закону часу, проживши довге життя на багато 
тисяч років. Обидва його сина, Пуру та Яду, — кращі з чоловіків, продовжували дві гілки його роду. Завдяки  
цьому син Нахуши був прославлений у цьому та іншому світі. І перебуваючи на небі, могутній володар людей,  
цар Яяті, подібно великому мудрецеві, користувався високою пошаною, споживаючи вищі плоди небесного раю.  
І ось через довгий час, обчислювальний багатьма тисячами років, коли одного разу він сидів серед величних 
царствених і великих мудреців, Яяті з помутнілою в омані свідомістю, з почуттями охопленими гординею, став 
подумки нехтувати всіма людьми, богами і сонмами мудреців. Але тут бог Шакра, нищитель Бали, вгадав його  
думки. І ті  царствені мудреці всі  теж, звернувшись до нього, сказали: «Ганьба,  ганьба!».  І про сина Нахуши  
виникли пересуди:  «Хто ж він? Якого царя він син? Як він потрапив на небеса? Якими діяннями досяг він 
успіхів? Де ним накопичені аскетичні заслуги? Чим він відомий на небесах? І кому він відомий тут?». Так бачачи 
Яяті, міркували ті царі, мешканці небес і питали один одного про того володаря людей. Сотні візників небесних  
колісниць, сотні охоронців воріт небес і доглядачів небесних сидінь, яких питали, відповідали: «Ми не знаємо 
його!». І позаяк думки в усіх затуманилися, вони не упізнали того царя. І тоді, в одну мить, цар той втратив свою  
велич.

Так вістить розділ сто вісімнадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 9
Н а р а д а  м о в и в :
Тоді втративши своє місце і впавши з сидіння, Яяті з серцем тремтливим від страху, палений вогнем каяття,  

з побляклими на ньому вінками, негожий у знаннях, з упалою короною і браслетами, із замакітреною головою, з  
безвільним тілом, позбавлений прикрас і одягу, незнаний ніким, сам же то розрізняючи інших, то ні, впалий у  
зневіру, з розумом помутнілим, готовий уже був впасти на землю. «Яка допущена була мною в голові недобра й  
згубна для доброчесних заслуг думка, що я втратив своє місце?» — так міркував цар. І тут царі, які були там, а  
також сіддхи і апсари побачили Яяті, позбавленого усякої опори і готового вже впасти вниз. І тоді, за велінням 
царя богів, якийсь служник, якому належало скидати тих,  чиї доброчесні заслуги змаліли, з’явившись туди, о 
царю,  сказав  Яяті:  «Занадто  ти  сп’янілий  був  гординею!  Немає  нікого  тут,  ким  би  ти  не  нехтував!  Через  
зарозумілість твою небо втрачене для тебе! Негідний ти бути тут, о царствений сину! І не будеш ти тут відомий.  
Відправляйся собі та падай униз». Так сказав йому вісник богів. «Якщо я повинен буду впасти, то нехай упаду я 
серед благочестивих!» — вигукнув тоді три рази син Нахуші. І сказавши це, став він, кращий з тих, хто заслужив 
найкращого пристановища, думати про такий притулок, куди йому хотілося б упасти.

В цей саме час цар той побачив у лісі Найміша чотирьох царів, могутніх, подібних турам, і він упав серед 
них.  Це  були  Пратардана.  Васуманас,  Шибі,  син  Ушинари,  і  Аштака.  Вони  догоджали  володареві  богів 
жертвопринесенням Ваджапея. І дим від їхніх жертовних обрядів досягав до самих воріт неба. Зачувши дим, Яяті  
впав на землю біля того місця. Дотримуючись тої димної ріки, що зв’язує землю й небо, немов це був стрімко-
линучий  потік  небесної  Ґанги,  цар  Яяті,  той  володар  всесвіту,  спустився  серед  чотирьох  своїх  побратимів,  
сяючих пишнотою,  найперших у  мистецтві  жертвопринесень і  подібних чотирьом охоронцям світу.  В такий 
спосіб  той царствений мудрець,  по  виснаженні  його  доброчесних заслуг,  упав  серед чотирьох левоподібних 
царів, немов це були чотири могутніх жертовних вогні. І побачивши його сказали йому ті царі, які були наче  
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втілення самої краси: «Хто ти й чий ти родом? З якої ти країни або міста? Якша ти чи ж бог, гандхарва чи 
ракшас? Бо ж з вигляду ти не людська істота! І якої мети ти домагаєшся?».

Я я т і  м о в и в :
Я — царствений мудрець Яяті. Я впав з неба, бо доброчесні заслуги мої закінчилися. Замишляючи впасти 

серед благочестивих, ось я і впав серед вас.
Ц а р і  р е к л и :
Нехай  же  здійсниться  це  бажання  твоє,  о  туре  серед  людей!  Прийми  від  усіх  нас  чесноти  й  плоди 

жертвопринесень наших!
Я я т і  н а  т е є :
Я не брахман, здатний приймати в дарунок багатство від інших. Адже я — кшатрій! І розум мій не схильний  

до того, щоб виснажувати чесноти інших.
Н а р а д а  м о в и в :
В  цей  саме  час,  блукаючи  подібно  лані,  прийшла  туди  своїм  шляхом  Мадгаві.  Побачивши  її,  царі  

привітались і так сказали: «Яка мета твого приходу сюди? Яке веління твоє ми повинні виконати? Ти можеш  
наказувати нам, бо всі ми — сини твої, о багата подвигами!». Почувши ті слова їх, Мадгаві з великою радістю 
наблизилася до свого батька й шанобливо привітала Яяті. І бачачи схилених головою синів своїх, подвижниця та 
мовила слово батькові  своєму: «Будучи  моїми синами,  всі  вони, о царю царів, — і твої сини від дочки твоєї! І 
вони тобі не чужі! Вони врятують тебе! Цей звичай встановлено здавна. Я — твоя дочка Мадгаві, о царю, що  
веде життя в лісі подібно лані. Мною теж накопичені чесноти. Візьми від них половину. Позаяк, о царю, всі люди 
мають право насолоджуватися плодами чеснот, придбаних своїм потомством, тож вони й бажають мати синів 
дочки, точно так само, як це було із тобою, о володарю землі!».

Тоді царі ті всі, привітавши уклоном свою матір і схилившись перед прабатьком своїм по матері, відповіли  
тими ж словами, оголошуючи навколо землю піднесеними, незрівнянними і солодкими голосами, щоб урятувати 
свого діда по матері, який упав з небес. У цей час і Галава, теж з’явився туди і сказав, звернувшись до царя: «За  
восьму частину моїх доброчесних заслуг піднесися ти знову на небеса!».

Так вістить розділ сто дев’ятнадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 0
Н а р а д а  м о в и в :
І тільки-но Яяті, той бик серед людей, був упізнаний благочестивими, він знову знайшов своє становище на 

небі,  вільний від  тривог.  І  знову у  небесних  вінках  і  одязі,  прикрашений чудовими вбраннями,  окроплений 
дивовижними пахощами і наділений божественними ознаками, він уже не був змушений торкатися ногою землі.  
Тоді Васуманас, прославлений у світі як володар дарунків, першим звернувшись до царя, сказав йому гучним  
голосом: «Те, чого я досяг у світі земному бездоганним своїм поводженням стосовно всіх каст, — те я дарую  
тобі. Нехай воно все належить тобі! І ті плоди моїх чеснот, які придбані щедрістю і прощенням, та плоди, які  
накопичені мною від священних жертовних обрядів, — все те нехай також належить тобі!».  Слідом за тим і  
Пратардана,  бик  серед  кшатріїв,  мовив  слово:  «Як  завжди  я  був  відданий  справедливості,  так  і  постійно  
залишався я вірний битві. Та слава, яку здобув я у світі обов’язком кшатрія, а також плоди від слави придбані  
іменем героя, яким я був, — все те нехай належить тобі!».

Потім Шибі, мудрий син Ушинари, мовив солодким голосом: «Як мною колись — ні серед дітей і жінок, ні 
жартома,  ні  в небезпеках і  бідах,  ні  в нещастях,  ні  в грі  у кості  та інших азартних іграх — не вимовлялося 
неправди, так силою цієї правди піднесися на небо! Як я міг би пожертвувати самим життям і царством, о царю,  
діяннями, задоволеннями та розвагами, але тільки не правдою, то силою цієї правди піднесися на небеса! Як  
правдивістю моєю — Дхарма, як правдивістю — Павака і як правдивістю — Шакра були кожний задоволені, так  
силою цієї правди піднесися на небо!». І нарешті, царствений мудрець Аштака, нащадок Каушики і син Мадгаві,  
який  знає  закон,  сказав  слово  творцеві  не  однієї  сотні  жертвопринесень:  «Я  зробив,  о  володарю,  сотні  
жертвопринесень  Пундаріка,  Госава  і  Ваджапея.  Прийми  ж  їхні  благі  плоди.  Ні  дорогоцінних  каменів,  ні  
багатства, ні всякого одягу я не жалів для жертвопринесень. Тож силою цієї правди піднесися на небеса!».

І  як  сини  дочки  його  говорили  це  один  за  одним  володареві  людей,  так  цар  той,  покинувши  землю,  
піднімався на небо все вище й вище. Отож, усі царі ті разом, своїми доброчесними заслугами врятували тоді без 
зволікання Яяті, що впав був з небес. Так воістину ті сини дочки, які народилися в чотирьох царствених родах і  
продовжували в своєму роду дотримуватись свого закону, жертвопринесень і дарунків, піднесли знову на небеса 
свого премудрого діда по матері.

Ц а р і  р е к л и :
Наділені всіма ознаками царської гідности та обдаровані всіма чеснотами і досконалостями, ми — сини твоєї 

дочки, о царю! Силою наших доброчесних заслуг піднесися на небо, о царю земний!
Так вістить розділ сто двадцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 1
Н а р а д а  м о в и в :
Піднесений  знову  на  небо  благочестивими  царями,  щедрими  в  жертовних  дарунках,  Яяті,  відпустивши 

онуків,  досяг  небесних  просторів.  Зайнявши  непохитне  місце,  придбане  плодами  чеснот  своїх  онуків,  сам 
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сповнений заслуг  за власні діяння свої,  окроплений запашною зливою різноманітних квітів і  овіяний ніжним 
вітерцем, який розносить тонкі пахощі, сяяв він найвищою красою. І з радістю прийнятого знову на небеса під 
звуки  барабанів,  йому догоджали  співом  і  танцями юрби  гандхарвів  і  апсар.  Різні  божественні  й  царствені  
мудреці  почали  вихваляти  його,  а  божества  привітали  його  та  вшанували  найвищим  почесним  дарунком.  І  
отримав він небесні плоди своїх чеснот. І коли він у такий спосіб повернувся на небо й серце його знайшло 
заспокоєння, Прабатько сказав йому,  ніби винагороджуючи його словами: «Земними діяннями ти нагромадив 
повну міру чеснот.  Цей світ нетлінний належить тобі,  а  немеркнуча  слава на небі відтепер знову з тобою, о 
царствений мудрецю, завдяки твоїм доброчесним заслугам! Бо була обкутана пітьмою свідомість усіх мешканців 
неба, через що тебе і не впізнали тут. Тому ти, не будучи впізнаним, впав з небес. Але любов’ю онуків своїх ти 
був урятований і знову опинився тут, та досяг становища, отриманого тобою колись завдяки своїм діянням, —  
непохитного, вічного, святого, найвищого, міцного і непорушного!».

Я я т і  с к а з а в :
О святий володарю, у мене є один сумнів, зволь його спростувати, бо я не насмілююся запитати когось  

іншого,  о  Прабатьку світів!  Великі  були  мої  доброчесні  заслуги,  збільшені  справедливим керуванням моїми 
підданими  протягом  багатьох  тисяч  років  і  накопичені  незлічимими  жертвопринесеннями  та  багатими 
дарунками. Яким же чином могли вони змаліти за коротку мить, внаслідок чого я був скинутий звідси? Адже ти 
знаєш, о святий володарю, що світи, приготовлені для мене, вічні!

П р а б а т ь к о  м о в и в :
Твої доброчесні заслуги,  збільшені справедливим керуванням своїми підданими протягом багатьох тисяч 

років і накопичені тобою незлічимими жертвопринесеннями та рясними дарунками, змаліли через одну лише 
твою провину, внаслідок чого ти був скинутий звідси. Це — твоя зарозумілість, о царю царів, через що ти й був  
покараний презирством мешканцями небес. Цей світ, о царствений мудрецю, ніколи не може належати вічно  
нікому, ні якщо домагаються його із зарозумілости, ні зі свідомості своєї сили, ні заподіянням шкоди, ні шляхом 
віроломства  або  обману.  Ти  ніколи  не  повинен,  о  царю,  нехтувати  ні  нижчими,  ні  високопоставленими,  ні  
середніми, бо немає ніде нікого, хто міг би зрівнятися з тими, кого спалює вогонь марнославства! Люди, які  
будуть  розповідати про це падіння твоє і сходження, урятуються без сумніву,  якщо навіть вони потраплять у  
тяжке становище!

Н а р а д а  п р о д о в ж и в :
Такою була провина, колись зроблена Яяті через своє марнославство, і такі були непомірні злигодні, впалі на  

Галаву через його впертість, о володарю землі! Тим, хто хоче собі добра, потрібно слухати друзів, які бажають їм 
гаразду.  Не  слід  ніколи  проявляти  впертости,  бо  впертість  приводить  до  загибелі!  Тому,  і  ти  теж,  о  сину 
Гандхари, відринь зарозумілість і гнів. Уклади мир із пандавами, о герою! Залиш свій гнів, о царю! Те, що дають, 
о  царю,  те,  що  роблять,  подвижництво,  якому віддаються,  або  узливання,  що  роблять  вогню,  — все  це  не 
підвладне загибелі й не має збитку. І ніхто інший не пожинає їхніх плодів, лиш тільки той, хто творить все це. Це  
— велика і незрівнянна розповідь, схвалена тими, хто має широкі знання й вільні від пристрасти та гніву. Той,  
хто маючи успіх у багатьох шастрах, сприйме його, — той знайде ясне уявлення про три цінності у житті людини 
і буде володіти всією землею!

Так вістить розділ сто двадцять перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 2
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
О святий володарю, це саме так, як ти говориш, о Нарадо! І сам я бажаю того ж, але я не владний над своїми 

бажаннями, о володарю!
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Сказавши так, о нащадку Бгарати, він тоді звернувся до Крішни й мовив: «Ти говорив мені, о Крішно, про те, 

що гідно неба і корисно світу земному, що згідно із законом і відповідає розуму! Однак же я, о сину мій, над 
собою не владний, бо Дурьйодхана ніколи не робить того, що подобається мені. Тому, о Крішно міцнорукий, о 
найвищий з людей, постарайся переконати нерозумного Дурьйодхану, який порушує приписи шастр. Цим буде  
зроблений тобою шляхетний вчинок, гідний друзів, о Джанардано!». Тоді, підійшовши ще ближче до шаленого 
Дурьйодхани, нащадок роду Врішни, що знає всю суть закону і мирської користи, звернувся до нього із такою 
промовою: «О Дурьйодхано, найперший з роду Куру,  слухай це слово моє, особливо корисне для тебе і твоїх  
прихильників,  о  нащадку  Бгарати!  О  велемудрий,  ти  народжений  у  високому  роду,  відрізняєшся  великою 
вченістю, гарною поведінкою і обдарований усіма чеснотами. Тож зволь діяти справедливо, так, як я тобі кажу.  
Породжені в низькому роду, злобливі, жорстокі й безсоромні — тільки вони можуть чинити саме так, як ти сам, о 
братику мій, вважаєш підхожим. У цьому світі, схильності людей благочестивих, треба вважати, відповідають  
вимогам закону і мирській користі. У неблагочестивих же вони представляються в перекрученому вигляді, о туре  
з роду Бгарати! А схильність та, що виявляється неодноразово в тобі, виступає в тому ж перекрученому вигляді. 
Завзятість у такому разі наскрізь гріховна, вельми небезпечна і страшна, загрожуючи самому життю!

Не раз через тебе, о нащадку Бгарати, відбувалися ганебні вчинки. Уникаючи подібного зла, ти матимеш 
свій  власний  добробут.  Цим ти,  о  приборкувачу  ворогів,  звільнишся  і  від  нечестивих  вчинків  братів  своїх,  
поплічників і друзів! Уклади ти, о тигре серед людей, мир з пандавами, котрі усі мудрі й доблесні, мають велику  
силу,  знання  і  приборкані  душею,  о  туре  з  роду Бгарати!  Це  буде  приємно і  послужить  на  щастя  мудрому 
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Дхрітараштрі, дідові Бгішмі, Дроні й велемудрому Відурі,  Крипі, Сомадатті, мудрому Бахліці, Ашваттхаману, 
Вікарні та Санджайї, о володарю народів, а також і численним твоїм родичам і більшості друзів, о приборкувачу 
ворогів! Адже від укладення миру, о братику мій, благоденство наступить також і для всього світу! Ти наділений  
скромністю, породжений у високому роду, відрізняєшся вченістю і незлобивістю. Будь же слухняним, о рідний 
мій, велінням свого батька й матері, о туре з роду Бгарати! Адже гідні сини завжди вважають доброчинним те,  
що велить їхній батько, о нащадку Бгарати! Бо ж усякий, опинившись у важкому нещасті, згадує наставляння  
батька  свого!  Батькові  твоєму,  о  братику  мій,  подобається  примирення  з  пандавами.  Тому  нехай  воно 
сподобається і тобі, о найкращий з роду Куру, разом із твоїми радниками!

Того смертного, котрий, вислухавши наставляння друзів,  не діє згідно з ними, — того палить усього від 
наслідків його зневаги, як палить того, хто з’їв плід  кімпака.41 Хто з дурості своєї не приймає доброзичливих 
порад, той, відкладаючи від дня на день виконання справ і будучи позбавлений можливости досягти своєї мети,  
згодом мучиться каяттям. Той же, хто, вислухавши доброзичливу пораду, приймає її як найкращу, залишаючи  
осторонь свою власну думку, той завжди знаходить щастя у світі! Хто не переносить слів доброзичливого друга,  
вважаючи їх противними своїм інтересам, але слухає слова дійсно суперечливі, той незабаром попадає у владу  
ворогів.  Хто,  зневажаючи  думкою  доброчесних,  дотримується  думки  нечестивих,  того  незабаром  будуть  
оплакувати  друзі  його,  коли він опиниться в  біді.  Хто,  відкидаючи головних радників,  йде до нижчих,  той, 
потрапивши в жахливе лихо, не знаходить собі порятунку.  Хто, прислужуючи нечестивим і діючи помилково,  
ніколи не слухає друзів, хто воліє чужих, але ненавидить своїх, того проклинає сама Земля, о нащадку Бгарати!

Ти, о туре з роду Бгарати, посварившись із тими героями-пандавами, шукаєш заступництва у інших, які  
погано виховані, нездатні та дурні! Адже хто інший з людей на землі, крім тебе, зневаживши своїми родичами,  
могутніми воями-колісничними, подібними самому Шакрі, став би шукати допомоги й заступництва у інших? Із 
самого дня народження сини Кунті постійно піддавалися тобою переслідуванню. Але вони ніколи не гнівалися на  
тебе, бо пандави справедливі душею. Хоча ти, о міцнорукий, чинив віроломно стосовно пандавів із самого дня  
їхнього народження, вони, славетні, все ж ставилися до тебе шляхетно. Тому й тобі теж, о туре з роду Бгарати,  
слід стосовно головних своїх родичів чинити точно в такий же спосіб, щоб не підпали вони під владу гніву!  
Зусилля мудрих завжди узгоджуються із трьома цілями в житті людини, о туре з роду Бгарати! При відсутності  
можливості досягти всіх цих трьох цілей, люди слідують принаймні закону та мирській користі. Якщо ж цим 
цілям слідують кожній окремо, то ті, які відрізняються самовладанням, обирають закон, ті, хто середніх чеснот, 
віддають перевагу вигоді, яка завжди викликає зваду, ті ж, хто дурний, віддають перевагу задоволенню бажань.  
Хто  зі  спокуси  залишає  закон,  прагнучи  досягти  насолоди  й  вигоди  несправедливими  засобами,  той  гине,  
захоплений пристрастями. Той же, хто жадає досягти насолод і вигоди, повинен спочатку дотримуватися закону,  
бо ні вигода, ні насолода ніколи, по суті, не відділяються від закону.

Кажуть,  о володарю народів,  що закон є засіб для досягнення трьох цінностей,  бо хто прагне знайти ці  
цінності  може  за  допомогою одного  лише  закону  швидко  процвітати,  подібно  тому  як  хутко  поширюється 
вогонь,  який  зіткнувся  із  сухою  травою.  Ти  ж,  о  братику  мій,  несправедливими  засобами  прагнеш досягти 
великодержавної влади, величної і блискучої, прославленої серед усіх царів! Адже той, о царю, хто поводиться  
віроломно стосовно тих, які діють справедливо, — той підрубує себе самого, як ліс — сокирою. Не слід утинати 
розум у того, кому не хочуть нанести поразки, бо коли людині стійкій не утинають розуму його, то звертається  
вона на теє, що сприятливо. Того хто втратив самовладання, не слід пригноблювати у трьох світах, о нащадку 
Бгарати, — нікого навіть із найпростіших істот, а тим більше тих турів серед людей — пандавів! Людина, що 
піддалася впливу гніву,  нічого не думає про правильне і неправильне. Адже все, що надмірно наросло, треба  
зрізати. Подивися на доказ того, о нащадку Бгарати! Тепер для тебе, о братику мій, союз із пандавами набагато  
краще, ніж твій союз із лиходіями. Адже живучи в мирі з ними, ти досягнеш здійснення всіх бажань!

В  той  час  як  ти,  о  кращий з  царів,  насолоджуєшся  царством,  завойованим  пандавами,  ти,  зневажаючи 
самими пандавами, шукаєш заступництва у інших! Покладаючи тягар верховної влади на таких, як Духшасана,  
Дурвішаха та Карна, разом із сином Субали, ти хочеш подовжити свій добробут, о нащадку Бгарати! Однак ці  
твої сподвижники значно поступаються пандавам знаннями, дотриманням закону і придбанням багатств, не рівні  
вони також їм за доблестю, о нащадку Бгарати! Адже всі ці названі тут царі, разом із тобою на чолі, не в змозі  
навіть дивитися в лице Бгімасени, коли він розгніваний у битві! Це зосереджена тут, о братику ти мій, вся міць  
царів  земних!  Ось  Бгішма  і  Дрона,  ось  Карна  й  Кріпа,  Бхурішравас  —  син  Сомадатти,  Ашваттхаман  і  
Джайядратха. Але всі вони не в змозі боротися проти Дхананджайї! Бо ж справді, коли розгніваний Арджуна, він  
не може бути переможений у битві навіть богами й асурами, людьми і гандхарвами! Не повертай же серця свого 
до битви!

Подивися, чи найдеться серед усього війська царів земних хто-небудь із мужів, хто зустрівшись у битві з  
Арджуною, зміг би повернутися додому живим і неушкодженим! Який для тебе сенс, о туре з роду Бгарати, у  
суцільному знищенні людей? Подивися, чи найдеться хоча б одна людина, яка могла би перемогти Арджуну, бо  
лише  від  його  поразки,  перемога  може  бути  твоєю!  Хто  з  людей  зможе  поборотися  з  тим,  хто  переміг  у 
Кхандавапрастсі богів разом з гандхарвами, якшами, асурами та зміями? Говорять також про дивовижну подію,  
яка відбулася в місті Вірати, про великий бій між одним героєм і численним військом. Це вже служить достатнім 
свідченням  могутности  Арджуни.  І  ти  сподіваєшся  тут  перемогти  на  прі  непереможного  і  непереборного, 
уславленого і  нетлінного Арджуну,  того могутнього героя! Хто насмілиться викликати на битву сина Прітхи 
разом зі мною, як другим його єством, коли він ринеться проти ворога на бойовищі? Навіть сам Пурандара чи й  
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насмілиться зробити це? Той, хто може перемогти Арджуну в сутичці, той міг би підняти обома руками Землю,  
спопелити у гніві всіх живих на ній і скинути самих богів із третього неба!

Подивися на синів своїх і  братів,  на своїх рідних та інших родичів.  Хай не загинуть  вони через тебе, о  
кращий з роду Бгарати! Хай не буде винищений зовсім або доведений до незначного залишку цей рід кауравів! 
Хай не  будеш  ти прозваний серед підданих своїх  «винищувачем  роду»  або «згубником слави»,  о  володарю 
людей! Адже, якщо буде досягнуто миру, саме тебе зведуть пандави, могутні вої-колісничні, спадкоємцем на  
престол, а батька твого Дхрітараштру, володаря людей, зроблять великодержавним царем! Не зневажай, о рідний 
мій,  своїм  щастям,  котре  саме  йде  до  тебе  і  вже  зовсім  близько!  Віддавши  партхам  половину  царства,  ти  
досягнеш великого благоденства! Уклавши мир з пандавами та діючи за порадою друзів, ти, радуючись разом з  
ними, знайдеш надовго все, що потрібно для твого блага!».

Так вістить розділ сто двадцять другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 3
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Тоді,  о  туре  з  роду  Бгарати,  вислухавши  слово  Крішни,  Бгішма,  син  Шантану,  сказав  обуреному 

Дурьйодхані: «Крішна сказав тобі своє слово, бажаючи миру між своїми близькими. Слідуй же, о сину мій, тому  
слову і не підпадай під владу гніву! Якщо ти, о сину мій, не будеш додержуватися порад шляхетного Крішни, то  
не досягнеш ти ніколи ні успіху, ні щастя, ні взагалі добробуту! Міцнорукий Кешава сказав тобі, о сину мій, те,  
що відповідає закону та мирській користі. Тож, прагни до тої мети і не губи людей, о царю! Цей блискучий 
добробут бгаратів, серед усіх царів на землі, ти погубиш ще при житті Дхрітараштри, через свою лиху вдачу. І  
сам  ти  разом  зі  своїми  радниками,  синами,  родичами і  худобою,  втратиш життя  через  погану вдачу  свою!  
Зневажаючи справедливими і корисними для тебе словами Кешави, батька свого і мудрого Відури, о найкращий з  
роду Бгарати, не будь ти згубником роду свого, лихою і низькою людиною! Не йди шляхом нечестивих! Не 
віддавай старих батька й матір великій скорботі!».

Потім Дрона сказав такі слова розгніваному Дурьйодхані, який важко дихав знову й знову: «О сину мій, тобі  
Кешава сказав слова, згідні з законом і мирською користю, також і Бгішма, син Шантану. Сприйми ті слова їх, о 
володарю людей! Обоє вони мудрі,  розумні  та приборкані душею, обоє бажають тобі  добра й мають велике  
знання.  Вони  сказали  тобі  це  для  твоєї  ж  користи.  Прийми їхню пораду,  о  приборкувачу  ворогів!  Чини,  о 
велемудрий,  згідно  того,  що  сказали  Крішна  й  Бгішма.  Не  слідуй  ти  словам  легковажних,  о  приборкувачу 
ворогів! Ті, хто завжди підбурює тебе, — ніколи не приведуть тебе до перемоги! Під час бою вони перекладуть  
тягар ворожнечі на плечі інших! Не губи ти весь рід кауравів! Не вбивай синів і братів! Знай, нездоланне те  
воїнство де перебувають Васудева і Арджуна! Якщо ти, о сину мій, не приймеш цієї справедливої поради друзів  
своїх — Крішни й Бгішми, то потім ти будеш каятися, о нащадку Бгарати! Як сказав син Джамадагні, Арджуна  
сильніше нього. А що до Крішни, сина Девакі, то йому не можуть протистояти навіть боги! Який смисл мовити  
тобі нерозумному тут про те, що дійсно веде до твого щастя й блага, о туре з роду Бгарати! Все це тобі сказано  
вже тут. Дій же тепер, як бажаєш! Бо я не насмілююся говорити тобі більшого, о найперший з роду Бгарати!».

Коли той скінчив свою мову, Відура, прозваний також Кшаттрі, кинувши оком на Дурьйодхану, теж сказав  
своє слово нетерплячому синові Дхрітараштри: «О Дурьйодхано, я журюся не за тебе, о туре з роду Бгарати! 
Журюся  я  за  цими  старими  батьками  —  за  Гандхарі  та  батька  твого!  Маючи  тебе,  безсердечного,  своїм 
захисником, обоє вони повинні будуть  блукати без усякого догляду,  позбавлені друзів  і  радників,  немов два  
птаха з підтятими крильми! Народивши такого нечестивця і негідника, який губить свій рід, на жаль, вони обоє 
будуть никати по цій землі, глибоко страждаючи і, як злиденні, харчуючись милостинею!».

Тоді цар Дхрітараштра, звернувшись до Дурьйодхани, який сидів разом із братами в оточенні царів, сказав  
йому: «О Дурьйодхано, почуй те, що сказав шляхетний Шаурі. Прийми до уваги слова його, — вони доброчинні  
й вічні, та ведуть до твого щастя і добробуту! Адже маючи своїм союзником Крішну, невтомного у своїх діяннях,  
ми  серед  усіх  царів  безсумнівно  досягнемо  всіх  своїх  заповітних  мрій!  В  тісному  єднанні  з  Кешавою 
відправляйся,  о  сину мій,  до  Юдхіштхіри!  Домагайся  повного  гаразду  для  нащадків  Бгарати,  як  здійснення 
найвищого спокутного обряду! За допомогою Васудеви, о сину мій, згуртуйся міцно з пандавами! Я думаю, що  
час для цього вже наступив. Не гайнуй же такого випадку, о Дурьйодхано! Але якщо ти все ж відкинеш Кешаву,  
котрий, бажаючи тобі тільки добра, просить тебе укласти мир, то ніколи не буде за тобою перемоги!».

Так вістить розділ сто двадцять третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 4
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Вислухавши  слова  Дхрітараштри,  Бгішма  й  Дрона,  схвалюючи  їх,  знову  звернулися  до  неслухняного  

Дурьйодхани  з  таким  словом:  «Поки  обидва  —  Крішна  й  Арджуна  ще  не  одягли  броні,  поки  перебуває  в  
бездіяльності лук Гандіва, поки Дхаумья не спалив ворожого війська, зробивши узливання  жертовному вогню 
воїнства,42 поки  могутній  стрілець  із  лука  Юдхіштхіра,  відкинувши  свою скромність,  розгніваний,  не  кинув 
погляду  на  твоє  військо,  нехай  припиниться  ворожнеча!  Поки  син  Прітхи,  могутній  лучник  Бгімасена  не 
показався ще серед рядів свого війська, нехай припиниться ворожнеча! Поки він, надихаючи своє військо, не  
рушив ще шляхом, поки він своєю палицею, що розтрощує героїв, не змусив ще голів воїв, вершників на слонах,  
котитися по полю прі, немов дозрілі від часу плоди лісової пальми, нехай припиниться ворожнеча! Поки Накула і 
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Сахадева, Дхріштадьюмна, нащадок Прішати, і Вірата, Шикхандін і син Шишупали, одягнений у панцир, — поки  
всі вони, досвідчені у володінні зброєю, не проникнули ще у лави твоїх військ мов крокодили — у великий океан, 
і не почали стрімко метати стріли, нехай припиниться ворожнеча! Поки люті стріли з оперенням стерв’ятника не 
потрапили ще в зніжені тіла володарів земних, нехай припиниться ворожнеча! Поки величезні стріли, зроблені із 
заліза й сталі,  стрімко випущені  могутніми лучниками,  досвідченими у володінні зброєю й здатними влучно 
поцілити у ціль на найвіддаленішій відстані,  поки не встромилися ще у змащені сандалом і алое та обвішані  
перловими намистами і золотими прикрасами груди воїв, нехай припиниться ворожнеча!

Нехай цар справедливости Юдхіштхіра, слон серед царів, прийме тебе у свої обійми, коли ти будеш вітати  
його, схилившись головою! Нехай він, щедрий у жертовних дарунках, покладе на знак примирення тобі на плече 
свою  правицю,  відзначену  зображеннями  стрекала  й  прапора,  о  туре  з  роду  Бгарати!  І  нехай  він  рукою,  
прикрашеною дорогоцінними каменями,  розітре лікарськими травами тобі  спину,  коли ти сядеш там! Нехай 
міцнорукий Врікодара із плечима, широкими наче дерево шала, обійме тебе й дружелюбно погомонить із тобою 
на  знак  примирення,  о  туре  з  роду  Бгарати!  Зустрінутий  привітно  трьома  братами  —  Арджуною  і  обома  
близнюками,  поцілуй  їх  у  голову та  поговори з  ними ласкаво,  о  царю! Побачивши тебе,  з’єднаним разом з 
доблесними братами пандавами, нехай тоді  ці  володарі людей проллють сльози радости! І про цей взаємний 
тріумф проголошено буде в столицях усіх царів земних! І хай будеш володіти ти землею з почуттям братньої  
любови у грудях твоїх і хай будеш ти врятований від лихоманки ревнощів і гніву!».

Так вістить розділ сто двадцять четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 5
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши на зборах кауравів ці слова, неприємні для себе, Дурьйодхана промовив у відповідь міцнорукому 

Васудеві, овіяному славою: «Ти, о Кешаво, повинен був би говорити так, спочатку поміркувавши про усе, бо,  
вимовляючи  лайку,  ти  виниш  лише  мене  одного  без  усякої  причини,  в  той  же  час  звертаючись  завжди  із 
дружніми запевненнями до партхів, о Нищителю Мадгу! Але сварячи мене постійно, хіба ти приймаєш до уваги  
силу й слабкість обох сторін? І справді, ти та Кшаттрі, як і цар наш або наставник і дід — усі гудять лише мене,  
але  ніякого  іншого  царя!  Я  ж  не  знаю на  собі  хоча  б  якої-небудь  провини,  однак  усі  ви  разом  із  царями 
ненавидите мене. Навіть після глибокого роздуму, о приборкувачу ворогів, я не бачу за собою ніякої серйозної  
провини, хоча б самої малесенької, о Кешаво! Під час гри в кості, яка з радістю була прийнята пандавами, о  
Нищителю Мадгу,  останні  були  переможені  в  ній і  царство їх було  виграно Шакуні.  Так у чому ж тут  моя 
провина?  Крім того,  все  те  багатство,  яке  тоді  програли пандави,  було,  з  мого дозволу,  повернуте  їм же,  о 
Нищителю Мадгу! Адже не наша провина, що, отримавши знову поразку в грі, ті непереможні партхи, о кращий  
з переможців, відправилися в ліс у вигнання?

Яку ж ставлячи нам провину,  вони чинять  з  нами ніби з  ворогами?  Слабкі,  якими вони є  насправді,  о 
Крішно, чому пандави все ж так охоче шукають котори з нами, немов вони справжні вороги? За яку ж образу,  
заподіяну їм, пандави разом зі срінджайями збираються вбивати синів Дхрітараштри? Ми не схилимося перед  
ними злякано від їхніх страшних справ або від грізних їхніх слів, і навіть зі страху перед самим Шатакрату! Я не  
бачу,  о Крішно, такої людини, яка,  дотримуючись закону кшатріїв,  ризикнула  б спробувати перемогти нас у  
битві, о Нищителю ворогів! Бо Бгішму, Кріпу й Дрону разом з їхніми сподвижниками, о Нищителю Мадгу, не в  
змозі  перемогти у  битві  навіть  боги,  а  що вже казати про пандавів!  Якщо,  о Мадгаво,  дотримуючись  свого 
закону, ми, коли стане на годині, знайдемо в битві свій кінець зі зброєю у руках, то навіть це обіцяє нам небеса!  
Навіть це, о Джанардано, найвищий наш обов’язок кшатріїв, що ми повинні полягти в битві, спочиваючи на ложі 
зі стріл! І якщо в битві знайдемо ми ложе героїв, не схилившись перед ворогами, нас це ніколи не повинно буде  
пригнічувати, о Мадгаво! Хто ж, народжений у високому роду і дотримуючись закону кшатріїв, схилиться тут зі  
страху перед ким-небудь, піклуючись лише про своє власне існування? «Нехай він завжди тримається прямо і  
нехай ніколи не схиляється, бо тільки зусилля показують мужність, нехай він скоріше зломиться в невідповідний 
час, але нехай не схилиться ні перед ким». Цьому виреченню мудреця Матанги прагнуть слідувати кшатрії, які  
бажають  собі  блага.  І  тільки  заради  благочестя  нехай  людина,  подібна  мені,  схиляється  перед  брахманами! 
Нехай, більше ні про що інше не думаючи, діє він згідно з тим виреченням, поки живий. Це і є закон кшатріїв. Це 
було завжди і моїм переконанням. Та частина царства, яка колись була надана мені батьком, ніколи не буде  
отримана пандавами, поки я живий, о Кешаво! Поки існує цар Дхрітараштра, о Джанардано, ми й вони теж,  
відклавши свою зброю, повинні будемо жити залежні від нього, о Мадгаво! Якщо раніше, через незнання або зі  
страху,  царство  було  віддане,  коли  я  був  ще  дитиною  і  залежав  від  інших,  о  Джанардано,  то  тепер  його 
неможливо знову одержати пандавам, о окрасо роду Врішни! Адже тепер, о міцнорукий Кешаво, поки я існую,  
навіть така дещиця землі нашої, яку можна простромити вістрям тонкої голки, о Мадгаво, і та не може бути нами 
віддана пандавам!».

Так вістить розділ сто двадцять п’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 6
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Засміявся тоді нащадок роду Дашарха і, з очима, збудженими від гніву, сказав Дурьйодхані такі слова на  

зборах кауравів: «Хотів би ти знайти ложе героїв? І ти дійсно доможешся здійснення цього бажання спільно зі  
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своїми радниками! Почекай ще трохи, велика битва гримне! Ти вважаєш, о дурню, що тобою не було нанесено  
ніякої  образи пандавам.  Нехай же  судять  про те  всі  ті,  що зібралися  тут  володарі  людей!  Заздрячи успіхам 
шляхетних пандавів, ти разом із сином Субали затіяв злочинну гру в кості, о нащадку Бгарати! Як же, о братику  
мій, найпрекрасніші родичі твої,  які вважають себе справедливими і діють чесно, могли брати участь у такій 
несправедливій справі разом з нечестивим Шакуні? Гра в кості,  о велемудрий, губить у благочестивих владу 
розуму, а у нечестивих же від неї виникають розбрати і тяжкі наслідки. І ось це страшне нещастя, яке прийняло  
обриси гри в кості, викликане тобою. І ти діяв разом зі злобливими поплічниками своїми, не радячись із тими, 
хто справедливий у своїх вчинках. Хто ж інший, здатний так ображати дружину своїх родичів, або, привівши її  
на збори,  звертатися до неї  з  такими словами,  як це зробив ти стосовно Драупаді?  Знатна родом,  вирізнена  
гарною поведінкою, царствена дружина синів Панду, вона значить для них більше, ніж саме їхнє життя! І ти так 
погано обійшовся з нею! Всі каурави знають з якими словами на зборах кауравів звернувся Духшасана до синів  
Кунті, тих приборкувачів ворогів, коли вони зібралися йти у вигнання.

Хто,  будучи  праведним,  може  чинити  так  негідно  стосовно  своїх  родичів,  які  відрізняються  гарним 
поводженням, не скупі й постійно дотримуються закону? Такі вислови, які властиві людям злісним, низьким і  
грубим, вживалися безліч разів Карною і Духшасаною, а також і тобою. Ти додавав великих зусиль аби спалити у  
Варанаваті синів Панду разом з їхньою матір’ю, коли ще вони були юними, але зусилля твої не мали успіху!  
Після цього пандави разом із матір’ю змушені були протягом довгого часу жити переодягненими в Екачакрі, в  
оселі брахмана. За допомогою отрути, змій і мотузок, усякими засобами намагався ти погубити пандавів, але твої  
задуми не мали успіху! І ось коли з такими почуттями ти завжди ставився кривдно до пандавів, як же ти можеш 
стверджувати, що немає в тебе гріхів перед шляхетними пандавами? Зробивши, подібно зловмисникові, безліч  
негідних вчинків проти пандавів і поводячись так віроломно й низько, ти намагаєшся тепер постати в іншому 
світлі! Хоча батьки твої, Бгішма, Дрона й Відура часто умовляли тебе: «помирись», — але ти, о царю, усе ще не 
хочеш миритися! Адже укладання миру являє величезну вигоду для обох вас: для тебе і Партхи! Однак мир не 
приймаєш ти, о царю! Чим же іншим це можна пояснити, крім твого недомислу? Зневажаючи словами друзів, о  
царю, ти ніколи не досягнеш для себе гаразду!  Незаконна і  безславна та справа, яку збираєшся ти робити, о  
царю!».

Між  тим,  як  нащадок  роду  Дашарха  казав  так,  Духшасана,  звернувшись  до  шаленого  Дурьйодхани,  
промовив такі слова на зборах кауравів: «Якщо ти, о царю, не укладеш по добрій волі мир з пандавами, то, без  
сумніву, самі каурави зв’яжуть тебе по руках і ногах та видадуть синові Кунті. Тоді трьох нас — сина Вікартани,  
тебе і мене, о туре серед людей, Бгішма, Дрона й батько твій віддадуть пандавам!». Почувши ці слова брата  
свого, Суйодхана, син Дхрітараштри, розгніваний, встав зі свого місця і, важко дихаючи, подібно могутньому  
змієві, вийшов зі зборів. І не звернув він уваги на Відуру і Дхрітараштру та на великого царя Бахліку, на Кріпу,  
Сомадатту,  на  Бгішму,  Дрону  і  Джанардану,  —  усіма  ними  знехтував  він,  злостивий  і  безсоромний, 
нешанобливий немов грубий нечема, зарозумілий, нехтувач гідними! І бачачи, що той бик серед людей вийшов,  
брати його разом з його радниками, а також усі царі пішли за ним.

Помітивши,  що Дурьйодхана,  розгніваний,  встав і  вийшов із  залу зборів  разом із  братами,  Бгішма,  син 
Шантану,  промовив:  «Над  тією  людиною,  яка  відринувши  закон  і  мирську  користь,  слідує  поривам  гніву,  
незабаром будуть сміятися її вороги, коли вона опиниться в лихові. Цей злісний царствений син Дхрітараштри, 
не знаючи справжніх засобів до досягнення мети, цей дурень, який облудно пишається своєю царською владою,  
слідує  лише  велінням  гніву  й  жадібности!  Я  вважаю,  що  настала  вже  година  і  для  всіх  цих  кшатріїв,  о 
Джанардано! Бо всі ті царі в омані, разом з радниками, пішли за ним!».

Тоді, вислухавши ці слова Бгішми, Лотосоокий герой з роду Дашарха, володар могутньої сили, звернувся до  
всіх, хто залишився там, на чолі з Бгішмою і Дроною: «Це велика провина всіх старійшин роду Куру, що ви не  
схопили силою і не зв’язали цього царя, котрий творить зло, користуючись своєю владою. Я думаю, що зараз 
настав час для цього, о приборкувачі ворогів! І якщо це буде зроблено, то усе ще може закінчитися по-доброму.  
Слухайте ж мене, о бездоганні! Слово, яке я вам скажу, напевно приведе до щасливого кінця, якщо звичайно,  
воно, будучи прийнятним, вам сподобається, о нащадки Бгарати!

Злобливий і неприборканий син старого царя Бходжи, захопивши при житті свого батька владу, підпав був  
під вплив гніву. І відомо, що цей син Уграсени Канса, покинутий своїми родичами, був убитий мною у великій  
битві з бажання блага моїм близьким. Потім ми й наші родичі, вшанувавши сина Ахуки Уграсену, який розширив  
межі царства Бходжи, поставили його царем. Покинувши одного Кансу заради порятунку всього роду, всі ядави, 
андхаки й врішни, о нащадки Бгарати,  знайшли щастя і  добробут.  Одного разу,  о царю, коли боги та асури  
вишикувалися  для  битви  й  коли  зброя  їх  була  вже  піднята,  володар  створінь  Парамештхин  сказав  належне  
випадку слово.  Коли населення  світів  розділилося  на  два табори і  було  готове загинути  в битві,  о  нащадку 
Бгарати, Творець — Всевишній володар і Причина всесвіту,  промовив тоді: «Асури, дайтьї разом з данавами 
будуть переможені, а адітьї, восьмеро васу, рудри та інші небожителі переможуть. Боги, асури та істоти людські,  
гандхарви, змії  і  ракшаси, охоплені шаленством, будуть  убивати один одного в цій битві!».  Так вирішивши,  
володар  створінь  Парамештхин  повелів  Дхармі:  «Зв’язавши  дайтьїв  і  данавів,  віддай  їх  Варуні!».  Почувши 
сказане, Дхарма за велінням Парамештхина зв’язав дайтьїв та данавів і віддав їх усіх Варуні. А Варуна, володар 
вод, зв’язавши їх путами Дхарми і своїм власним путом, постійно тримає їх ув океані, ретельно всіх охороняючи.

Достоту так само зв’язавши Дурьйодхану, Карну та Шакуні, сина Субали, а також Духшасану, віддайте їх  
пандавам.  Заради родини можна пожертвувати однією людиною,  заради села можна пожертвувати родиною,  
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селом можна пожертвувати заради країни, а заради себе самого можна пожертвувати і всією землею! О царі,  
зв’язавши  Дурьйодхану,  укладіть  мир  з  пандавами.  Хай  не  загинуть  через  вас  усі  кшатрії,  о  тури  серед  
кшатріїв!».

Так вістить розділ сто двадцять шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 7
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Почувши ці слова Крішни, Дхрітараштра, володар людей, без зволікання звернувся до Відури, знавця всіх 

настанов, і сказав: «Піди, о братику мій, до Гандхарі, велемудрої і прозорливої, та приведи її сюди! Разом з нею я  
постараюся вгамувати злобливого сина мого. Якщо ж вона зможе втихомирити його, лиховісного та підступного, 
тоді ми зможемо ще вчинити за порадою друга нашого — Крішни. Може, кажучи слова, переконливі за своїм  
значенням, вона може ще вказати правильний шлях цьому дурневі, охопленому жадібністю та в оточені негідних  
союзників. Може вона зуміє відвернути загрозу великого нещастя, викликаного Дурьйодханою, і тоді це приведе 
до встановлення міцного гаразду і щастя на довгі часи!». І Відура, вислухавши слова царя, привів прозорливу 
Гандхарі за велінням Дхрітараштри.

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Цей  злостивий  син  твій,  о  Гандхарі,  порушуючи  мої  веління,  має  намір,  від  жаги  верховної  влади, 

пожертвувати й владою, і самим життям! Безумець, нешанобливий, немов грубий нечема, вийшов він зі зборів  
разом з негідними та злочинними посіпаками, зневажаючи порадами своїх доброзичливців!

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Почувши слово свого чоловіка, славетна царська дочка Гандхарі, бажаючи найвищого блага, промовила такі 

слова:  «Приведи  сюди  без  зволікання  хворого  сина  мого,  прагнучого  царства,  бо,  будучи  неосвіченим  і  
зневажаючи закон і мирську користь, не в змозі він керувати царством. І ти сам заслуговуєш суворого осуду, о  
Дхрітараштро, за свою надмірну любов до сина, бо, знаючи порочність його, ти все ж слідуєш за його думкою.  
Цей син твій, одурманений пристрастю й гнівом, помилився. І тепер неможливо буде тобі, о царю, повернути 
його  назад  силою!  Тепер  Дхрітараштро,  пожинай  плоди  того  що  віддав  царство  неосвіченому  дурневі, 
злобливому і  жадібному,  оточеному дурними радцями! Як же може володар землі  залишатися байдужим до 
розбрату,  який готовий спалахнути серед родичів? Адже вороги побачивши розлад твій зі  своїми близькими  
будуть глузувати з тебе! Хто ж і справді міг би тут застосувати насильство до своїх близьких, щоб запобігти 
нещастю, о великий царю, яке може бути відвернене вмовляннями або ж дарунками?».

І тоді за велінням Дхрітараштри і за словом матері, Кшаттрі знову привів обуреного Дурьйодхану. І бажаючи 
чути слова матері, він знову ввійшов у зал зборів, з мідно-червоними від гніву очима, важко дихаючи, подібно  
змієві. Почувши, що син її, який ступає негідним шляхом, увійшов до них, Гандхарі, гудячи його, мовила слова,  
важливі  за  своїм  значенням:  «О  Дурьйодхано,  синку  мій,  почуй  ці  слова  мої,  доброчинні  для  тебе  й  твоїх  
прихильників, і котрі обіцяють тобі щастя в майбутньому. Якщо ти схилишся до миру, то цим ти віддаси данину 
поваги Бгішмі, батькові твоєму та мені, а також усім твоїм доброзичливцям із Дроною на чолі, бо, о велемудрий,  
неможливо одним лише бажанням отримати і зберегти царство або тішитися ним, о туре з роду Бгарати! Адже  
той,  хто  не  приборкав  своїх  почуттів,  не  може насолоджуватися  царюванням протягом довгого часу.  А хто 
приборканий душею і наділений мудрістю, той може керувати царством! Пристрасть і гнів відволікають людину 
від її устремлінь. Перемігши ж спочатку цих двох внутрішніх своїх ворогів, цар скоряє і землю. Адже панування 
над людьми — це найбільший тягар. Ті, хто душею злісний, можуть звичайно бажати отримання царства, але їм 
не під силу удержати вже приналежні йому володіння.

Бажаючий досягти великого царства повинен підкорити свої почуття законові і мирській користі, бо, коли 
почуття приборкані, зростає розум, подібно тому як зростає вогонь підтримуваний дровами. Адже неприборкані,  
вони здатні знищити їхнього власника, подібно тому як неприборкані й непокірливі коні здатні розтоптати в 
дорозі недосвідченого візника. Хто, не перемігши спочатку самого себе, бажає скорити своїх радників або, не  
скоривши радників, бажає перемогти своїх ворогів, той незабаром втрачає владу над собою і гине. Але той, хто 
спершу перемагає себе самого,  згідно обставин, той після не дарма прагне скорити своїх радників і  ворогів.  
Добробут неухильно супроводжує ту людину, яка насамперед перемогла свої почуття і скорила своїх радників,  
наділена мудрістю, та яка накладає покарання на правопорушників і діє після серйозного обмірковування. Як дві  
риби обплутані  густо-сплетеною сіттю, обидва почуття  — пристрасть і  гнів,  що перебувають у тілі  людини,  
пригнічують її розум. Адже ті двоє внутрішніх ворогів людини, через яких боги закривають двері небес навіть  
перед  тими,  хто  звільнившись  від  мирських  прихильностей  прагне  відправитися  на  небо,  і  є  —  збуджені 
пристрасть і гнів! Той цар, що знає добре, як перемогти пристрасть, гнів і жадібність, хвастощі й гординю, може 
панувати над усією землею. Цар повинен бути постійно зайнятий приборканням своїх почуттів, якщо він бажає  
домогтися багатства, дотримання закону і перемоги над ворогами. В того, кого долає пристрасть або на кого  
впливає гнів та діє кривдно стосовно своїх близьких чи інших осіб, — у того ніколи не буде багато союзників.

Об’єднавшись із тими героями, нищителями ворогів — велемудрими пандавами, ти будеш, о сину мій, разом 
насолоджуватися  землею,  сповнений  щастя!  Що  сказали  Бгішма,  син  Шантану,  Дрона,  могутній  воїн-
колісничний,  те,  о  сину мій,  є  суща правда:  Крішна й Пандава непереможні! Тож шукай захисту у Крішни,  
невтомного у своїх діяннях, бо, якщо прихильним буде Кешава, це буде щастям для обох сторін! Та людина, яка  
не прислухається до напучувань друзів, котрі бажають їй добра, мудрих і успішних в науках, лише радує своїх  
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ворогів. Немає в битві, о сину мій, ні добра, ні справедливости, ні користи! Так звідки ж може бути щастя? Навіть 
і перемога не завжди надійна. Так не звертай же думок своїх до битви! Адже Бгішмою, о велемудрий, батьком 
твоїм і  Бахлікою, ще колись була  віддана частина царства синам Панду з побоювання звади між братами, о  
приборкувачу ворогів! І плоди тієї  мирної поступки ти бачиш сьогодні в тому,  що тепер ти володієш усією  
землею,  очищеною від  тернин  тими героями.  Віддай  же  синам  Панду те,  що  їм  належить,  о  приборкувачу 
ворогів, якщо хочеш разом з радниками панувати над половиною всіх царів землі. Половина всієї землі цілком  
достатня тобі й радникам твоїм для вашого існування. Чинячи за порадою доброзичливців своїх, ти досягнеш 
великої слави, о нащадку Бгарати! Бо розбрат з пандавами, які оточені благоденством, сповнені самовладання,  
обдаровані високим розумом і в яких почуття приборкані, о сину мій, тільки позбавить тебе великого гаразду.  
Упокоривши гнів доброзичливців своїх,  керуй царством, як личить тобі.  Віддай синам Панду приналежну їм  
частину царства, о туре з роду Бгарати!

Досить вже вдень і вночі переслідувати пандавів протягом тринадцяти років! Погаси, о велемудрий, цей 
запал свій, підсилений волінням і гнівом! Адже ти, хоча й домагаєшся багатства партхів, проте не здатні відняти 
його у них ні син візника, стійкий у гніві, ні брат твій Духшасана! І справді, коли Бгішма, Дрона, Кріпа й Карна, 
Бгіма,  Дхананджайя  і  Дхріштадьюмна  розлютяться,  весь  рід  людський,  безсумнівно,  припинить  існувати!  
Підпавши під владу гніву, не прагни, о сину мій, погубити кауравів! Бо ж уся земля близька вже до загибелі через  
тебе і Пандава. А те, що думаєш ти, о бевзю, начебто Бгішма, Дрона, Кріпа та інші будуть заради тебе боротися  
щосили, тепер уже не трапиться, бо для них, приборканих душею, зовсім однакові й володіння царством і їхня  
прихильність,  і  ставлення  до  пандавів  і  до  вас  самих.  Адже вище того  для  них закон!  Якщо з  побоювання  
втратити засоби до існування, одержані від царя Дхрітараштри, герої ці й готові будуть покласти свої життя, та 
однак  вони  будуть  не  в  змозі  кинути  ворожий  погляд  на  царя  Юдхіштхіру.  Ніколи  ще  не  спостерігалося 
прагнення у цих мужів придбати багатство з жадоби. Тож досить вже, о сину мій, проявляти свою жадібність!  
Угомонися, о туре з роду Бгарати!».

Так вістить розділ сто двадцять сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 8
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Але, не звернувши уваги на вагомі слова, сказані його матір’ю, Дурьйодхана знову вийшов звідти у гніві і  

направився до своїх поплічників з ницою душею. І вийшовши із залу зборів, володар кауравів почав радитися із 
царственим сином Субали  — Шакуні,  досвідченим у мистецтві  гри в кості.  Ось яке було  ухвалене  рішення 
Дурьйодханою, Карною і Шакуні,  сином Субали та четвертим серед них — Духшасаною: «Цей Джанардана,  
швидкий у діях, збирається разом із царем Дхрітараштрою і сином Шантану, першим захопити нас. Але ми самі 
колись  схопимо  силою  Хрішикешу,  цього  тигра  серед  людей,  подібно  тому  як  Індра  силою  схопив  сина 
Вірочани.  І  коли  пандави  почують,  що  нащадок  роду  Врішни  схоплений,  вони,  упавши  духом,  будуть  
неспроможні у своїх зусиллях, подібно зміям, у яких зламані зуби, бо ж він, міцнорукий, — притулок і захист для 
них усіх! І якщо цей подавець дарунків, бик серед усіх сатватів, буде схоплений, то пандави разом із сомаками 
будуть безуспішними у своїх зусиллях. Тому, зв’язавши саме тут швидкого в діях Кешаву, незважаючи на крики 
Дхрітараштри, ми потім поборемося з ворогами!».

Однак  цей  ниций  замір  злостивих нечестивців  швидко  розгадав  всевідаючий  Сатьякі,  який уміє  читати  
думки  по  зовнішніх  ознаках.  І  в  силу того  всевідання,  він  вийшов  із  залу зборів  у  супроводі  сина  Хрідіки  
(Крітаварман) і сказав Крітаварману: «Швидко шикуй військо у бойові лави! Одягнений у панцир, з військом, 
вишикуваним для бою,  стій біля  дверей залу зборів,  поки я не сповіщу про це Крішну,  невтомного у своїх 
діяннях!».  І герой той, увійшовши знову до зали зборів, немов лев у гірську печеру,  повідав про те рішення  
шляхетному  Кешаві,  а  потім  повідомив  Дхрітараштрі  та  Відурі.  Про  той  їхній  намір  він  повідав  якби  із 
глузуванням: «Ці дурні хочуть вчинити позбавлену закону й користі справу, засуджувану благочестивими. Але 
насправді вона ніяк не може бути здійснена. Ці підступні душею безумці, охоплені прагненням і люттю, під  
впливом гніву й жадібности,  заздалегідь зібралися разом, щоб зробити недобру справу.  Адже вони, недалекі  
розумом,  хочуть  схопити Лотосоокого,  як діти або бовдури хочуть  захопити палаючий вогонь за допомогою 
свого одягу!».

Почувши такі слова Сатьякі, прозорливий Відура сказав міцнорукому Дхрітараштрі на зборах кауравів: «О 
царю, для всіх синів твоїх настав уже час, о приборкувачу ворогів, бо вони приготувалися зробити безславну  
справу, хоча насправді й нездійсненну! На жаль, зібравшись разом, вони хочуть здолати цього молодшого брата 
Васави і силою схопити Лотосоокого. Але ж, зіткнувшись із цією людиною-тигром, неприступною і нескоримою, 
вони не залишаться в живих, подібно метеликам, що втрапили у вогонь! Адже цей Джанардана, якщо захоче, всіх  
їх може відправити в оселю Ями, як розлютований лев чинить з лісовими тваринами! Однак же Крішна ніколи не 
зробить негожого вчинку, і не відступить від закону цей непохитний і найвищий з людей!».

І коли так сказав Відура, Кешава, кинувши оком на Дхрітараштру, промовив слово серед друзів, які взаємно 
слухають один одного: «О царю, якщо зловмисники ці, розгнівавшись, хочуть зв’язати мене силою, то дозволь їм 
приборкати  мене  або  ж  мені  покарати  їх,  о  володарю  земний,  бо  я  зможу  втихомирити  їх  усіх,  навіть  
розлютованих!  Однак  я  ніколи  не  зроблю  гріховного  або  негожого  вчинку.  Адже,  домагаючись  багатства 
пандавів,  сини твої  втратять свої  власні  багатства!  Якщо ж вони хочуть  це зробити,  тоді  Юдхіштхіра легко 
досягне своєї мети, бо того самого дня, о нащадку Бгарати, я схоплю їх і також тих, хто іде за ними, і віддам усіх  
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партхам, о царю! Що ж у цьому може бути злочинного? Але я не збираюся у твоїй присутності, о великий царю,  
робити такого негідного вчинку, о нащадку Бгарати, який може піти від гніву або від порочного розуму. Нехай  
буде так, о царю, як бажає цей Дурьйодхана! Що ж до мене, то я згодний на будь-які умови, о нащадку Бгарати!».

І почувши це від Кешави, Дхрітараштра сказав, звертаючись до Відури: «Швидко приведи сюди негідного  
Суйодхану, такого спраглого до верховної влади, разом із друзями його, радниками, братами і прихильниками,  
може, ще вдасться мені, знову доклавши зусиль, направити його на шлях істини!». І тут Кшаттрі знову примусив  
Дурьйодхану, всупереч його бажанню, увійти у зал зборів разом з його братами і в оточенні царів, що пішли за  
ним. І тоді цар Дхрітараштра звернувся до Дурьйодхани, оточеного Карною, Духшасаною і тими царями: «О 
нечестивцю,  сповнений  гріхів,  який  має  своїми  союзниками  тих,  хто  відзначений  негідними  діяннями,  
об’єднавшись зі злочинними своїми спільниками, ти збираєшся зробити ганебну справу! Тільки подібний тобі 
безумець, котрий ганьбить рід свій, може зважитися на такий безславний вчинок, засуджуваний доброчесними, 
хоча  насправді  він  не  може  бути  зроблений.  Об’єднавшись  із  негідними  союзниками,  ти  хочеш  схопити 
Лотосоокого, нескоримого і  неприступного! Подібно дитині, яка бажає схопити місяць, ти, о бовдуре,  хочеш 
зробити те, чого не можуть зробити всією силою своєю навіть самі боги разом з Васавою! Хіба не знаєш ти 
Кешави, якого не в змозі здолати у битві боги й люди, гандхарви, асури та змії? Як вітер неможливо схопити 
руками, як місяць неможливо дістати рукою, як землю неможливо втримати на голові, так і Кешаву неможливо  
схопити силою!».

І коли Дхрітараштра сказав так, Кшаттрі Відура, кинувши оком на Дурьйодхану, мовив нетерплячому синові 
Дхрітараштри: «Біля воріт Саубхи володар мавп, на ім’я  Двівида,43 осипав Кешаву могутнім потоком каменів. 
Бажаючи схопити Мадгаву напругою всіх своїх зусиль і відваги, він однак не зміг цього зробити. А ти збираєшся 
взяти його силою! В Нірмочані,  шість тисяч могутніх  асурів  намагалися зв’язати його путом,  але не змогли 
схопити його. А ти збираєшся взяти його силою! Коли Шаурі відправився в Прагджьйотишу, Нарака разом з  
данавами не зміг схопити його там. А ти збираєшся взяти його силою! Адже він у дитинстві, ще малим, убив  
ракшасі Путану і втримував, о нащадку Бгарати, мізинцем своїм гору Говардхану для захисту корів від зливи!  
Ним також були вбиті демони Арішта, Дхепука і Чанура, могутній силою, Ашвараджа 44 і Канса, який чинив зло. 
Ним також були розтрощені Джарасандха,  Вакра та Шишупала могутній,  був  убитий Бана в битві  та багато 
інших царів. Невимірний у силі своїй, він переміг царя Варуну і Паваку. Ним також, коли він ніс із небесного 
царства райську квітку  паріджата,45 був  переможений сам чоловік Шачи. А коли лежав він у  єдиному океані 
всесвіту,46 ним були вбиті демони Мадгу і Кайтабха, а коли він прийняв інше народження, ним був убитий асур  
Хаягрива.47 Він — творець усього, але сам ніким не створений. Він — причина всієї проявленої сили. Усе, що не  
побажає Шаурі, він виконає без усяких зусиль! Ти не знаєш Говінди, страшного у відвазі своїй, непереможного і  
нетлінного, подібного в гніві отруйному змієві, — цього осередку внутрішньої сили! Намагаючись застосувати 
силу проти міцнорукого Крішни, невтомного у своїх зусиллях,  ти разом зі своїми радниками припиниш своє  
існування, подібно метеликові, що потрапив у вогонь!».

Так вістить розділ сто двадцять восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 9
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
І  коли  так  сказав  Відура,  могутній  Кешава,  нищитель  ворожих  юрм,  промовив,  звернувшись  до 

Дурьйодхани, сина Дхрітараштри: «В омані, о Суйодхано, ти вважаєш, що я один, і тому, о туподумцю, ти хочеш 
схопити мене,  здолавши силою!  Але  ж  тут  пандави та  всі  андхаки  і  врішни!  Тут  також усі  адітьї,  рудри  і 
восьмеро васу разом з великими мудрецями!». Сказавши так, Кешава, згубник ворожих героїв, голосно засміявся.  
І коли великий духом Шаурі сміявся, з тіла його вийшли тринадцять вогняних язиків полум’я, сяйвом подібні  
блискавці, кожний розміром з великий палець. А на чолі в нього з’явився Брахма, на грудях — Рудра, а на руках  
його показалися охоронці світу. З вуст же його з’явилися Агні, адітьї, всі васу і обидва Ашвіна, марути разом з  
Індрою, а також вішведеви. З’явилися також різні види якшів, гандхарвів і ракшасів. А з обох передпліч його  
показалися Санкаршана і Дхананджайя. Праворуч стояв Арджуна, озброєний луком, а ліворуч — Рама із плугом. 
За Крішною з’явилися Бгіма, Юдхіштхіра і обидва сина Мадрі, а поперед нього — андхаки й врішни на чолі з  
Прадьюмною, усі з піднятою могутньою зброєю. В руках Крішни з’явилися: мушля, диск, палиця, дротик, лук 
Шарнга, плуг і меч Нандака («подавець радості»), а також усілякі види зброї, блискучі й підняті для удару.  З 
очей його, з носа і вух, та з усіх частин тіла виривалися страшні вогняні іскри, змішані з димом, а з пор виходили  
промені, немов сяйво місяця.

Побачивши ту страшну, істинну сутність шляхетного Кешави, всі царі здригнувшись серцями закрили очі, 
крім  Дрони,  Бгішми,  Відури  велемудрого,  і  Санджайї  благословенного,  великою  долею,  а  також  мудреців,  
багатих  аскетичними  подвигами,  бо  божественний  Джанардана  дав  їм,  тимчасово,  надприродну  силу  зору.  
Побачивши те чудесне видовище Мадгави серед залу зборів зазвучали в небі божественні барабани і посипалася  
на нього злива квітів. Затремтіла вся земля, і схвилювався океан. І здивувалися всі мешканці землі, о туре з роду 
Бгарати! А той тигр серед людей, приборкувач ворогів, прибрав тоді цю свою чудову і різноманітну форму —  
той чудесний осередок усілякого благоденства. Та узявшись за руки із Сатьякі й сином Хрідіки, Нищитель Мадгу  
з  дозволу тих мудреців,  вийшов  звідти.  І  тоді,  як  піднявся  той шум,  мудреці,  Нарада  й  інші,  зникли,  тихо 
вийшовши. І було те для інших дивом. 
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Бачачи що той тигр серед чоловіків залишає зал зборів, каурави разом із царями пішли за ним, подібно тому 
як слідують  боги за  Вершителем ста жертвопринесень.  Але,  не думаючи анітрішки про те кільце царів,  яке 
оточувало його, Шаурі, з душею невимірною, вийшов звідти, подібний вогню супроводжуваному димом. І ось на  
величезній білій колісниці, обвішаній рядами гучних дзвіночків, оздобленій золотими візерунками, швидкій та  
гуркітливій  наче  грозові  хмари,  показався  Дарука.  Вона  була  покрита  білими  тигровими  шкурами,  добре  
оснащена і захищена щитами, і запряжені були в неї коні разом із Сайньєю і Сугривою. Зійшовши на колісницю, 
показався тут також і Крітаварман, могутній воїн і улюблений герой врішніїв. І коли Шаурі, приборкувач ворогів,  
готовий  був  відправитися  на  поданій  йому колісниці,  великий  цар  Дхрітараштра  знову звернувся  до  нього,  
сказавши: «Ти бачив, о Джанардано, яку маю я силу над моїми синами! Ти сам був навіч свідком усього! Тепер  
немає  нічого  прихованого  від  тебе,  о  нищителю ворогів!  Бачачи,  що  я  хочу  і  прагну  домогтися  миру між  
кауравами, о Кешаво, і знаючи справжнє становище, в якому я є, ти не повинен анітрішки в мені сумніватися!  
Немає у  мене  злочинних намірів стосовно пандавів,  о  Кешаво,  бо  тобі  відомі  слова,  які  сказані  були  мною 
Суйодхані. Всі каурави знають, та й усі царі на землі, о Мадгаво, що я всіма силами прагну до миру!».

Тоді міцнорукий Джанардана сказав Дхрітараштрі, володареві людей, Дроні, дідові Бгішмі, Кшаттрі, Бахліці 
та  Кріпі:  «Ви  самі  були  свідками  того,  що  відбулося  на  зборах  кауравів:  як  злісний  Дурьйодхана,  подібно 
неосвіченому дурневі,  не  раз підхоплювався та  у гніві  залишав зал зборів,  і  як  володар землі  Дхрітараштра 
говорив  про  себе,  що  безсилий!  Тепер  же  я  прошу  в  усіх  вас  дозволу  відправитися  до  Юдхіштхіри».  І 
попрощавшись із ними, Шаурі, той тур серед людей, зійшов на колісницю та відправився в дорогу. За ним пішли 
могутні лучники, ті відважні тури із роду Бгарати — Бгішма, Дрона, Кріпа, Кшаттрі, Дхрітараштра та Бахліка,  
Ашваттхаман, Вікарна і Юютсу,  могутній воїн-колісничний. І на очах у кауравів відправився тоді Кешава на  
величезній білій колісниці, обвішаній рядами гучних дзвіночків, побачити Прітху, сестру батька свого.

Так вістить розділ сто двадцять дев’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати 

Р о з д і л  1 3 0
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Увійшовши  до  будинку  Прітхи  та  вклонившись  стопам  її,  Крішна  коротенько  розповів  їй  про  те,  що 

відбулося на зборах кауравів.
В а с у д е в а  м о в и в :
Багато різних слів, прийнятних і підкріплених доводами, було сказано мудрецями та мною, але Дурьйодхана  

не сприйняв їх. Це значить, що настав вже час для всіх, хто слухняний волі Суйодхани. Тепер я прошу твого  
дозволу негайно відправитися до пандавів. Що повинен сказати я пандавам зі слів твоїх? Скажи мені про те, о  
велемудра! Я бажаю почути слова твої!

К у н т і  с к а з а л а :
Ти  повинен  сказати,  о  Кешаво,  справедливому  душею  Юдхіштхірі  наступне:  «Чеснота 48 твоя  сильно 

зменшується.  Не  дій,  о  синку,  марно.  Як  у  брахмана,  який читає  Веди,  але бездумного  в  розумінні  їхнього  
справжнього змісту і тому насправді невігласа, так і в тебе, о царю, розум, відданий впливу одних лише слів,  
бачить  одну  лише  чесноту!  Зверни  ж  бо  увагу  на  закон  своєї  варни  запропонований  Самосущим.  Заради 
жорстоких справ і заради постійного захисту підданих створений із грудей його кшатрій, що добуває засоби до  
життя силою рук  своїх.  Вислухай  принагідно один приклад,  який я  почула  від старців.  Колись Вайшравана 
(Кубера), будучи задоволеним, віддав у дарунок цю Землю царственому мудрецеві Мучукунді, але той не взяв її. 
«Я бажаю насолоджуватися царством добутим силою власних рук», — сказав він. І цим Вайшравана залишився  
вельми задоволений і сповнився здивування. А цар Мучукунда тоді, ретельно дотримуючись закону кшатріїв,  
правив землею,  добутою силою рук  своїх.  Адже четверту частину тої  чесноти,  яку вершать тут  піддані,  під  
доброю  охороною  царя,  о  нащадку  Бгарати,  здобуває  сам  цар.  Якщо  цар  дотримується  закону,  він  сприяє 
додаванню своїй особі подоби божественності, якщо ж він творить беззаконня, він відправляється прямо в пекло.  
Політика покарання,  правильно застосована владцею, забезпечує  чотирьом кастам дотримання свого закону і  
утримує його самого від беззаконь. Коли цар правильно дотримується політики покарання в усій її повноті, тоді  
наступає кращий зі світових періодів, названий Крітаюґою. «Чи епоха є причиною появи відповідного їй царя, чи  
ж цар є причина своєї епохи?», — в цьому не повинно бути в тебе сумніву, бо варто визнати достовірним те що  
цар є причина своєї епохи. Адже це цар є творцем Крітаюґи, Трети і Двапари. Так само і появи четвертої юґи,  
Калі, цар є причиною. Цар, що творить Крітаюґу, насолоджується небом повною мірою. Цар, який викликає до 
життя Третаюґу,  насолоджується  небесним блаженством,  але не повною мірою.  А той цар,  який встановлює  
Двапараюґу, має небесне блаженство тільки згідно частки своїх доброчесних заслуг. Тому цар, який вирізнився  
ницими діяннями, перебуває в пеклі вічні часи. Адже від пороків царя опоганюється світ, а від пороків світу  
опоганюється він сам.

Зверни увагу на свої обов’язки царя, що личили батькам твоїм і дідам. Адже образ дій царственого мудреця  
не  такий,  якого  бажаєш  дотримуватися  ти.  Бо  ж,  дійсно,  той  цар,  котрий  схильний  до  сумнівів  і  зайвого  
милосердя, не досягає ніяких плодів доброчесних заслуг, що виникають від охорони своїх підданих. Адже не за 
такий розум твій, згідно якому ти зараз дієш, ми колись — Панду, або я, чи ж дід твій — закликали на тебе  
благословення! Жертвопринесень, дарунків, подвижництва, відваги, захисту підданих і турботи про потомство,  
величі душі,  сили й могутності  — всього цього я постійно бажала для тебе.  Боги й пращури,  коли їх добре 
шанують вигуками «Сваха» й «Свадха»,  задоволені та постійно дарують довге життя,  багатство і  потомство.  
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Прабатьки  й  божества  завжди  бажають  синам  щедрости  у  роздачі  дарунків,  вивчення  закону,  здійснення 
жертвопринесень і охорони своїх підданих. Справедливо все це або несправедливо, ви повинні застосовувати це 
вже внаслідок самого свого народження. Ви, будучи вченими, о сину мій, хоча й народилися у високому роду,  
позбавлені засобів до існування і страждаєте від злиднів! А те що голодні люди, блукаючи по землі, з’явилися до  
доблесного і щедрого володаря 49 і жили в нього у достатку, то яка ж чеснота може бути вище цього?

Той,  хто  відданий  своєму  обов’язку,  отримавши  царство,  повинен  у  цьому  світі  підкоряти  всіх  своїх 
підданих,  прихиляючи  одних  дарунками,  других  силою,  а  третіх  улесливими  словами.  Брахман  нехай 
дотримується обітниці жебрання, кшатрій нехай охороняє підданих, вайшья нехай здобуває багатство, а шудра  
нехай  прислужує  цим  трьом.  Тож  обітниця  жебрання  заборонена  для  тебе.  Землеробством  теж  не  личить 
займатися тобі. Ти кшатрій і, отже повинен при будь-яких нещастях виступати захисником. Ти силою своїх рук  
повинен добувати засоби до життя. Поверни ж знову, о міцнорукий, батьківську частку царства, втрачену тобою.  
Поверни її  будь-якими засобами,  від  умовлянь  до  підкупу  й  сіяння  розбрату серед ворогів  своїх,  а  також і  
застосуванням сили та правильної політики! Що може бути більш сумним, ніж те що втративши своїх близьких,  
повинна я чекати їжі, пропонованої іншими, після того як я породила на світло тебе, о підмого своїм ворогам? 
Борися за звичаєм царів. Не опускайся завчасно до своїх предків. Виснаживши свої доброчесні заслуги, не йди з 
молодшими своїми братами до загину!».

Так вістить розділ сто тридцятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

НАСТАНОВИ ВІДУРИ СВОЄМУ СИНОВІ 

Р о з д і л  1 3 1
К у н т і  с к а з а л а :
У зв’язку із  цим оповідають цей древній  переказ  про бесіду між Відурою та  її  сином,  о  приборкувачу  

ворогів! В ній вона зволила сказати набагато більше та краще, ніж було зараз речено мною.
Прославлена, породжена в знатному роду, була колись жінка на ім’я Відура. Хитромудра і схильна до гніву,  

вона відрізнялася щедрістю, була прозорлива й віддана закону кшатріїв. Маючи великі знання, прислухаючись до 
слів різних людей,  вона придбала  широку славу серед усіх  царів  землі.  Справедлива  Відура  докоряла якось 
рідному своєму синові, який, зазнавши поразки від царя країни Синдху, лежав зажурений. І вона казала йому,  
прикрому для неї, не обізнаному на законі, котрий натомість збільшував радість своїх ворогів:

«Не  мною ти й не батьком породжений.  Звідки ти  узявся?  Позбавлений гніву,  ти не можеш вважатися  
чоловіком. Твої ознаки видають в тобі євнуха. Поки ти живий, не піддавайся розпачу, а продовжуй нести тягар  
своїх обов’язків  заради свого власного щастя!  Не  крий ганьбою душу свою.  Не  дозволяй їй  задовольнятися 
малим! Зосередь усі думи на прагненні до власного гаразду і не бійся нічого, здолай свій страх! Вставай же, о  
боягузе нещасний! Нема чого тобі лежати так, після того як зазнав поразки! Цим ти тільки радуєш усіх своїх 
ворогів, увергаєш у сум друзів своїх і втрачаєш почуття честі! Невеликий струмочок наповнюється тільки малою 
кількістю  води,  виїмка  від  мишачої  лапки  наповнюється  тільки  незначною  кількістю,  а  боягуз  легко 
задовольняється досягненням мізерно малого! Краще загинути при спробі вирвати отруйний зуб у ворога, ніж 
гибіти  жалкою  смертю собаки! Проявляй свою доблесть навіть  жертвуючи життям! Безстрашно шукай слабкі 
місця у ворога наче яструб, що ширяє колами у повітрі, то видаючи лемент, то без жодного звуку. Чому лежиш  
ти мов труп або ніби убитий громом? Вставай же, о боягузе нещасний, не лежи так, після того як зазнав поразки!  
Не хилися до свого заходу таким мерзенним чином! Прослав себе новим подвигом! Ніколи не будь у середньому,  
низькому чи ницому становищі, а стій мужньо! Спалахни хоч на мить, як поліно з ебенового дерева, але ніколи  
не тлій подібно полум’ю від рисового лушпиння, лише з бажання продовжити своє життя, хоча б і животіючи 
немов ворона! Краще палати коротку мить, ніж жевріти вічно, коптячи димом!

Хай не  народиться  в  жодному царському домі  сина,  подібного  ослиці,  м’якого в  своїх  діях  і  лютого  в 
крикові.  Зійшовшись  на  бойовищі  і  вчинивши  найвищий  подвиг,  який  личить  виконати  людині,  хоробрий 
звільняється від обов’язку перед законом своєї касти і ніколи не принижує себе самого. Досягли вони своєї мети  
чи не досягли, люди вчені ніколи не віддаються суму.  Людина, подібна їм, приступає до виконання того, що  
безпосередньо належить  їй  зробити,  не  зважаючи навіть  на  саме життя.  Тому,  о  сину мій,  або вияви  свою 
доблесть, або ж іди до того кінця, який і так неминучий. Дбаючи так, як це ти робиш, про обов’язки своєї касти,  
навіщо ж у такому випадку ти живеш? Адже виконання всіх твоїх релігійних обрядів, о євнуху немічний, і вся  
твоя слава загинули тепер! Підрубано самий корінь усіх твоїх насолод! Так навіщо ж ти живеш? Якщо хто сам 
падає або тоне, треба йому хапати ворога за стегна і в такий спосіб падати разом з ним. Якщо навіть когось і  
підтято під самий корінь, то однаково він ніяк не повинен впадати в розпач. Гарячі коні напружують всю свою 
силу, щоб везти важку поклажу. Пам’ятаючи про їхнє поводження, напруж усю свою силу і заклич почуття честі! 
Знай також, у чому складається твоя мужність! Додай-но сам зусиль, щоб підняти рід свій, який гине лише через  
тебе самого! Той, хто не вчинив великого подвигу про який говоритимуть  люди, той тільки збільшує  число 
подібних  пересудів.  Він  не  чоловік  і  не  жінка.  Той,  чия  слава  не  поширюється  завдяки  його  щедротам,  
подвижництву і правдивості, засвоєнню ним наук і придбанню багатств, той усього лише — кал своєї матері.  
Натомість, хто вченістю, подвижництвом, пишнотою або відвагою та діяннями своїми перевершує інших людей,  
той і є справжній муж!
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Тому ти не повинен прагнути до дозвільного і низького, безславного і жалюгідного способу життя жебручих  
пустельників, який личить лише боягузам! Друзі ніколи не мають щастя отримавши за друга таку слабку людину,  
побачивши  яку,  радуються  вороги,  котрою  нехтують  інші  люди,  котра  позбавлена  їжі  й  одягу,  має  сильну 
потребу в засобах життя і задовольняється придбанням навіть найменшого, пригнічена і упосліджена. На жаль,  
вигнані зі свого царства, позбавлені пристановища, всіх насолод і задоволень, без усякого майна, ми повинні  
будемо загинути через брак засобів до існування! Породивши на світло тебе, о  Санджайє,50 який негідно себе 
поводить серед доброчесних і губить свій рід, я народила в образі сина — самого Калі! О, нехай жодна жінка не 
народить на світло подібного тобі сина, позбавленого гніву, сміливості та відваги, о радосте своїх ворогів! Не 
тлій же коптячи димом! Спалахни,  проявляючи безмежно свою доблесть!  Убий своїх ворогів! Спалахни над 
головами недругів хоча б на хвилину або навіть на одну мить!

Лише той справжній муж, хто вміє до часу приховувати свій гнів, але не прощає образ. Той же, хто прощає і 
позбавлений гніву, не чоловік і не жінка! Задоволеність і жаль, а також ці два пороки — відсутність зусиль і  
страх — гублять успіх. Той, хто вільний від зусиль, не досягає високого становища. Тому позбав сам себе від цих 
пороків, що ведуть до поразки та падіння. Зроби серце своє подібним залізу і прагни повернути належне тобі. Бо 
ж людина здатна відстоювати укріплене місто («пур»), називається «пуруша» («мужній»). Тому, того, хто живе 
як жінка, уїдливо називають цим ім’ям — пуруша. Той, хто хоробрий, з могутнім серцем і діє з відвагою лева, іде 
шляхом призначеним для всіх істот. Однак піддані його все ж радіють багатим дарам. Хто з царів, залишивши  
свої задоволення й радощі, прагне добробуту свого царства, той незабаром дає радість радникам і друзям.

С и н  м о в и в :
Коли ти не шануєш мене, то що за нестаток тобі в усій землі, яка користь тобі від прикрас, що носиш, яка  

користь від задоволень або навіть від самого життя?
М а т и  р е к л а :
Нехай ті світи, що належать знедоленим, знайдуть вороги, а друзі наші нехай відправляться в ті світи, які  

призначені для тих, чиї душі гідні поваги. Не додержуйся образу життя тих нещасних, які безсилі та не маючи 
своїх слуг, живуть їжею наданою іншими. Нехай же брахмани й друзі твої, о сину мій, живуть залежачи від тебе,  
подібно тому як живуть  істоти земні залежачи від дощу,  як боги — від Шатакрату!  В тої  людини, від якої  
залежачи живуть усі істоти, о Санджайє, як птахи юрмляться на дереві зі спілими плодами, — в того життя не  
непотрібне. Саме тут поштиве життя того героя, завдяки чиїй відвазі друзі тішаться щастям, як усі тридцять богів 
— завдяки доблесті Шакри. Та людина, що живе у величі, спираючись на силу рук своїх, знаходить славу в  
цьому світі й стан блаженства в іншому світі.

Так вістить розділ сто тридцять перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 2
В і д у р а  м о в и л а :
Якщо, опинившись у такому положенні, ти хочеш залишити свою мужність, то незабаром ти повинен будеш 

піти шляхом,  якого воліють люди,  що низько впали.  Адже того кшатрія,  який,  бажаючи зберегти життя,  не  
проявляє  свою  приховану  міць,  в  міру  сил  своїх  і  відваги,  того  вважають  злодієм.  На  жаль,  як  ліки  для 
вмираючого, ці слова, важливі за змістом, гідні й справедливі, анітрішки не впливають на тебе! У царя країни 
Синдху  є  звичайно  велика  кількість  людей,  цілком  задоволених  ним.  Але  через  свою слабість  і  неуцтво  в 
застосуванні підхожих засобів, вони перебувають в  очікуванні  коли прийдуть нещастя на їхнього володаря. А 
інші,  його  відкриті  супротивники,  зібравши  прихильників  своїх,  після  марних  зусиль  початих  там  і  тут,  
перейдуть  на  твій  бік,  коли  побачать  виявлену  тобою  мужність.  Об’єднавшись  із  ними,  відправляйся  в 
неприступні гірські місцини, очікуючи того часу, коли ворога осягне нещастя, бо він не врятований від хвороб і 
смерти. Ти звешся Санджайя (Переможний). Але я не бачу такої ознаки в тобі! Будь же гідним свого імені, о  
сину мій! Не роби ім’я своє помилковим! Побачивши тебе ще дитиною, ясновидий і велемудрий брахман сказав  
мені: «Це дитя, перенісши велике нещастя, знову знайде велич!». Пам’ятаючи його слова, я сподіваюся на твою  
перемогу! Тому, о сину мій, я кажу тобі так і буду казати знову й знову!

В того, хто в досягненні своєї мети йде методами політики і досягненням мети якого ретельно займаються 
інші, — в того успіх завжди забезпечений. «Чи буде повна перемога чи втрата всього у предків і в мене самого 
при участі в битві, я не відступлю перед нею», — з таким рішенням, о Санджайє, ти, будучи знавцем, цілком 
прагни до битви і не відвертайся від неї! Немає становища гіршого, ніж те, сказав Шамбара, коли ні сьогодні, ні  
завтра, не передбачається харчу. Це, говорить він, набагато більше горе, ніж смерть чоловіка або синів. Бо те, що  
називається бідністю, є тільки форма смерти. Щодо мене, то я народилася у високому роду і була віддана в іншу 
родину, як пересаджена квітка — з одного озера в інше. Оточена всіляким щастям і високо шанована чоловіком,  
я стала володаркою над усіма. Бачачи мене колись, у дорогих вінках і прикрасах, з тілом, завжди добре омитим і  
свіжим, у витончених вбраннях і прикрасах, друзі мої побачили мене тепер у такому сумному становищі! Коли  
ти побачиш і мене, і дружину свою занадто ослабілими без їжі, тоді для тебе, о Санджайє, навряд чи буде який-
небудь сенс у житті! Коли ти побачиш, що слуги, які нам прислуговують, наставники наші, жерці звичайні та  
домашні жерці почнуть залишати нас через відсутність засобів до існування,  який сенс тоді буде тобі  жити!  
Якщо я не бачу тепер в тобі похвальних і славних подвигів, якими ти відрізнявся колись, то який може бути  
спокій для серця мого?
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Коли я повинна говорити брахманам «ні», то серце моє розривається на шмаття, бо ні я сама, ні чоловік мій 
не говорили ніколи брахманові «ні». Ми завжди були притулком для інших, але ніколи самі не йшли за захистом 
до  інших.  Якщо  я  буду  тягти  таке  життя,  залежачи  від  інших,  я  безсумнівно  ліпше  позбудуся  його.  При 
неможливості переправитися на тамту сторону океану,  будь для нас тамтим берегом. При відсутності  засобів 
переправи будь для нас човном. Влаштуй для нас місце, щоб жити, коли в нас немає такого місця. Поверни нас  
до життя, бо ми однаково що померли. Ти в змозі поборотися з усіма ворогами, якщо, звичайно, ти не дорожиш 
бажанням жити. Якщо ж, однак, ти віддаєш перевагу цьому способу життя, яке підходить лише для євнуха, тоді,  
пригнічений душею і  упалий духом, краще залиш своє жалюгідне життя! Герой досягає слави, навіть убивши 
тільки одного ворога.

Індра одним тільки вбивством Врітри став великим Індрою. Він знайшов щастя панування над богами і  
зробився володарем усіх  світів.  Коли,  повідомляючи своє  ім’я  в  битві  та  викликаючи ворогів,  одягнених ув 
обладунки, або розсіюючи передові загони війська, або вбиваючи кращих з ворожих воїв,  герой знаходить у 
гідному бою велику славу, тоді вороги його приходять у замішання і схиляються перед ним. Люди боягузливі  
стають безвладними і своїм поводженням сприяють тому, що доставляють усілякі бажані багатства тому, хто  
вправний і хоробрий та бореться в битві, зневажаючи життям. Чи піддалося царство страшному спустошенню чи 
самому життю загрожує небезпека, благочестиві ж завжди залишають в живих переможеного ворога.

Верховна влада подібна брамі раю або ж подібна амріті. Прийнявши це до уваги і зважаючи, що на шляху до 
однієї з цих  двох цілей 51 перед тобою перешкода, обрушся на ворогів своїх подібно палаючому смолоскипу.  
Убий ворогів своїх у битві, о царю! Дотримуйся закону своєї касти! Нехай не побачить тебе таким нещасним  
гараздуючий ворог твій! Також і  я,  засмучена,  хай не побачу тебе в зневірі  оточеного нашими засмученими 
друзями і радісними ворогами! Живучи з дівицями саувірів, твоїми дружинами, пишайся своїм багатством, як  
колись,  але зі  слабкості  серця не підпадай під владу дівчат  синдху.  Якщо подібний тобі  юнак,  обдарований 
красою  і  знаннями,  відрізняється  шляхетним  походженням  і  користується  славою,  відомий  в  усьому  світі,  
поводиться таким неналежним чином,  як бик,  коли він  повинен тягти ярмо,  то,  я  думаю,  це  тотожно самій  
смерти. Який же може бути спокій для серця мого, якщо я бачу, як ти мовиш хвалебні слова іншим або йдеш 
покірно за ними слідком? Ніколи ще в цьому роду не народжувався такий, котрий пішов би за іншим! Ти не  
повинен жити, о сину мій, в ярмі інших!

Адже я знаю, в чому споконвічна сутність чеснот кшатрія, про що говорилося ще древніми і прадавнішими,  
а також тими, хто прийшов уже пізніше. Той, хто в цьому світі народився у високому роду, як кшатрій, і знає про  
обов’язки кшатріїв,— той ніколи, з остраху або заради засобів існування, не схилиться ні перед ким на землі.  
Нехай він стоїть тільки прямо і нехай ніколи не схиляється, бо в непохитному зусиллі й складається мужність.  
Нехай він скоріше зломиться зненацька, але нехай ні перед ким у цьому світі не схиляється! Піднесений душею 
кшатрій,  повинен  завжди  мандрувати,  як  збуджений  від  тічки  слон.  Він  повинен  схилятися  лише  перед 
брахманами й лише заради закону, о Санджайє! Нехай він панує над іншими кастами, знищуючи всіх лиходіїв! Із  
союзниками чи без союзників, нехай він буде таким, поки він живе!

Так вістить розділ сто тридцять другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 3
С и н  в и р і к :
О моя безжалісна,  гнівна матінко,  так вороже налаштована,  серце твоє немов зроблене із  твердої  криці, 

викуваної в належній формі! О, ганьба звичаю кшатріїв, якщо ти, немов чужому, мовиш мені — твоєму єдиному 
синові — подібні слова! Коли ти не помічаєш мене, то що за нестаток тобі у всій землі, яка користь тобі від  
прикрас, яка користь від задоволень і навіть від самого життя?

М а т и  с к а з а л а :
Всі  починання  мудрих,  о  сину мій,  обумовлені  законом і  вигодою.  Саме  на  них  зосередивши увагу,  о 

Санджайє, я примушувала тебе до битви. Зараз настав належний час щоб виявити тобі свою відвагу. І якщо в цю 
вирішальну годину ти не приступиш до дій, то ти зробиш негожий учинок і цим втратиш повагу до себе. А якщо 
тебе торкнеться безчестя, і я, з любови, не зможу сказати тобі нічого, о Санджайє, то таке почуття моє, нікчемне і 
безрозсудне,  назвуть  любов’ю  ослиці  до  свого  дитя.  Залиш  шлях,  засуджуваний  людьми  благочестивими  і 
добрий  для  дурнів.  Велике,  далебі,  невідання,  в  якому  знаходять  притулок  істоти  в  цьому  світі.52 Якщо  ж 
поводження  твоє  буде  відповідати  поведінці  благочестивих,  тоді  ти  будеш  милий  і  мені.  Ти  повинен  бути  
сповненим обов’язку і  користи,  повинен покладатися на людські  зусилля бажані богам, і  поводитися так,  як  
личить благочестивим, — цим і ніяким іншим способом, ти будеш милий мені. Хто знаходить радість у своїх  
синах і онуках, вихованих всупереч цьому і які не докладають зусиль для досягнення мети, в того будуть даремні  
плоди його потомства. Адже люди низькі, які не виконують належних справ, а роблять те, що гідне осуду,  не 
досягають щастя ні тут, ні в тім світі.

Кшатрій,  о  Санджайє,  створений в цьому світі  для битви і  для перемоги.  Його обов’язок складається в  
справах жорстоких, у постійному захисті підданих. Чи перемагає він чи ж гине, він досягає царства Індри. Однак  
того блаженства, яке знаходить кшатрій, підкоривши своїй владі ворогів, не існує на небі, в священному житлі  
Шакри.  Палаючи гнівом,  герой,  повний  рішучости,  навіть  стерпівши не  раз  поразки,  повинен  бути  готовим 
виступити  проти  ворогів  з  бажанням  перемогти  їх.  Без  того  щоб  пожертвувати  власним  життям  або  ж 
розтрощити ворогів своїх, яким же іншим способом може бути досягнуте заспокоєння його душі? Адже людина 
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розумна, усяке  незначне 53 вважає небажаним. А кому незначне буває в цьому світі приємне, тому надалі воно  
неодмінно стає сумним. Людина при відсутности приємного ніколи не знаходить щастя. Адже далебі,  маючи  
всякий нестаток, вона незабаром приходить до своєї загибелі, як Ґанга впадаючи в океан!

С и н  м о в и в :
Не треба тобі, о матінко моя, висловлювати подібні думки, особливо перед сином. Покажи йому тепер свою 

доброту, перебуваючи з ним, подібно безсловесному німому.
М а т и  р е к л а :
Велике  моє задоволення  від  цих слів  твоїх,  що  так ти  зауважуєш  в  мені  доброту.  Мене,  яку  належить 

спонукати  до виконання свого обов’язку,  ти спонукаєш проханням виявити свою доброту.  Але ще більше я 
примушую тебе до битви. Я дійсно стану шанувати тебе, коли побачу, як прийде до тебе повна перемога, після 
того як ти знищиш усіх сайндхавів (саувіри)!

С и н  м о в и в :
Без скарбниці і без союзників, звідки в мене може бути перемога? Усвідомлюючи сам таке сумне становище  

своє, я відвернув думки свої од царства, як грішник відвертає їх від третього неба. Тому, якщо ти, о наділена 
зрілою мудрістю, вбачаєш якийсь підхожий спосіб, то скажи про нього мені докладно, коли я запитую тебе, — і я  
зроблю все, як ти мені звелиш.

М а т и  с к а з а л а :
О сину мій, не слід принижувати душу свою через колишні невдачі! Адже одні цілі, які ще не досягнуті,  

досягаються  згодом,  в  той  час  як  інші,  вже  досягнуті,  надалі  втрачаються.  Досягнення  мети  не  повинне 
виконуватись  під  впливом гніву або з  великих дурощів.  У всіх  діях,  о  сину мій,  досягнення  успіху завжди 
невиразне. Знаючи, що успіх невизначений, люди вчені все ж беруться до справ, хоча від них іноді буває успіх, а  
іноді не буває. Проте ті хто не чинять ніяких дій, ніколи не мають успіху. При відсутності зусиль виходить лише  
однобічний  результат  —  відсутність  успіхів.  Однак  же  при  наявності  зусиль  буває  двоякий  результат  — 
досягнення успіху чи ж невдача.  Той, ким ще заздалегідь установлене,  що в успіху всіх справ, які чиняться,  
криється невизначеність,  — той,  о  царевичу,  робить недосяжними для себе успіх  і  перемогу.  «Це буде!»  — 
прийнявши таке рішення, треба постійно, без коливань напружувати зусилля, слідкувати і проявляти готовність у 
справах спрямованих до успіху.  Виконавши спочатку благі  обряди,  мудрий цар у співтоваристві  з  богами й 
брахманами, незабаром домагається успіхів, о синку! Богиня щастя повертається до нього обличчям, як сонце до 
сходу. Я бачу, що ти показав себе здатним до того щоб прислухатися до моїх вказівок, засобів, запропонованих  
мною,  і  різним  моїм  заохочувальним  словам.  Вияви  ж  свою  мужність!  Ти  повинен  усілякими  зусиллями 
домогтися здійснення задуманої тобою мети!

Залучай уміло на свою сторону розгніваних, жадібних, знесилених, принижених і зневажених ворогами та 
тих,  хто з  гордости рветься кинути  їм виклик.  Цим способом ти зможеш розбити могутні  полки ворогів,  як 
потужним поривом стрімко здійнятого вітру розсіюються хмари. Давай їм наперед їжу і платню, будь бадьорим і  
діяльним і завжди солодкомовним. І вони тоді будуть робити бажане тобі й будуть тебе ставити на чолі. Якщо 
ворог довідається,  що його супротивник готовий зневажити навіть життям своїм, тоді  він буде боятися його  
немов змії у своїй хаті. Якщо ж, знаючи, що ворог вирізняється силою, його супротивник не стане підкоряти його  
своїй владі, тоді він повинен прихилити його вмовляннями, дарунками і подібними ж засобами. Це зрештою й 
призведе  до  підкорення  ворога.  Досягненням тимчасового перепочинку,  завдяки умовлянням,  забезпечується 
зростання багатства. Але ж того, хто має багатство, шанують друзі й шукають у нього притулку.  Того ж, хто  
позбавлений багатства, о сину мій, залишають його друзі й родичі. Навіть вони не шукають у нього захисту й  
нехтують  таким. Тож,  досить сумнівно щоб вдалося колись знайти царство тому хто уклавши союз зі  своїм 
ворогом, довіряється йому.

Так вістить розділ сто тридцять третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 4
М а т и  р е к л а :
В якому б тяжкому становищі цар не опинився, він ніколи не повинен піддаватися страху. Якщо навіть серце  

його розривалося б від страху,  він не повинен поводитися мов переляканий.  Бо побачивши царя,  змученого  
страхом, усе розладнається — і царство, і військо, а радники відвертають од тебе розум. Одні приймають сторону 
ворога, а інші й зовсім залишають свого володаря. Інші ж, що були колись принижені, намагаються вдарити  
знову на ворога. Ті ж, однак, які є близькими друзями царя, залишаються служити йому, і хоча й бажають вони  
йому добробуту, але, будучи неспроможні що-небудь розпочати, виявляються безпомічними наче корови, у яких 
телята  прив’язані.  Подібно  тому  як  друзі  засмучуються  за  своїми  родичами,  які  пішли  від  них,  так  і 
доброзичливці  засмучуються  за  своїм володарем,  змученим журбою.  Навіть у тебе є  чимало друзів,  яких ти 
раніше шанував. Ці шановані тобою друзі ставляться зі співчуттям до твого царювання й хочуть взяти на себе  
частину нещасть, що впали на царя. Не відлякуй цих друзів! І не допускай, щоб побачивши тебе, наляканого,  
вони залишали тебе! Бажаючи випробувати твою силу, мужність і розум твій, я кажу тобі все це, щоб заохотити  
тебе, як сильний — слабкого. Якщо ти розумієш це, якщо я мовлю вірно, то стань суворішим і підіймися для  
перемоги, о Санджайє! Є в нас безліч скарбів, невідомих тобі. Лише я одна знаю про їхнє існування, і  ніхто  
інший. Я передам їх тобі. Є ще в тебе, о Санджайє, не одна сотня друзів, готових ділити з тобою й радість і горе.  
Гідних, о герою, багато сотень справжніх сміливців, які не відвертаються від битви. Адже союзники, подібні цим,  
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здатні нищити ворогів, грають деяким чином роль вірних радників для людини, яка бажає власного гаразду і  
прагне хоч трохи піднятися!

С и н  м о в и в :
У кого,  якщо навіть він і  наділений зовсім невеликим розумом,  не розсіється морок невідання,  коли він  

почує подібні слова, чудово складені за своїм звучанням і змістом? Коли у мене така наставниця, як ти, котра  
бачить моє минуле і майбутнє, я повинен неодмінно або повернути батьківське царство, ніби занурене у воду, або 
сам повинен буду скотитися у прірву. Адже поки я слухав слова твої я був лише старанним слухачем. Іноді лише  
вставляючи  деякі  слова,  я  щохвилини  перебував  у  мовчанні.  Я  не  міг  насититися  твоєю  мовою,  як  важко 
насититися від споживання амріти.  Одержавши підтримку від союзників,  я  зберуся  на силі  для приборкання 
ворогів моїх і досягнення перемоги!

К у н т і  с к а з а л а :
Вражений стрілами слів своєї матері, син устав, немов добрий кінь, і виконав все так, як казала його мати.  

Коли цар пригноблений ворогами впав у відчай, його радник повинен розповідати йому цей чудовий, давній 
переказ, що збуджує  запал і  підсилює внутрішню міць.  Переказ цей називається «Джайя» (Перемога).  І  його 
повинен вислухати кожний, хто бажає перемогти. І справді, вислухавши його, він швидко скоряє всю землю і  
розтрощує своїх ворогів. Цей переказ примушує жінку народжувати хлопчиків, він здатен також спонукати її  
народити на світло героя. Вагітна жінка, котра повторно слухає цей переказ, неодмінно народжує героя. Заради  
цього  жінка-кшатрійка  і  народжує  на  світло  сина,  воістину  відважного,  тямущого  в  науках,  вправного  в 
подвижництві,  великого в смиренності  й зайнятого покаянням,  блищачи брахманською величчю,  шанованою 
вигуками  схвалення.  Сина  променистого,  обдарованого  міццю,  в  усьому  щасливого,  могутнього  воїна-
колісничного,  сміливого  й  непереборного  в  битві,  який  завжди  перемагає  і  непереможним  є,  нищителя 
нечестивих і охоронця всіх благочестивих.

Так вістить розділ сто тридцять четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 5
К у н т і  м о в и л а :
Скажи Арджуні, о Кешаво, так: «Коли ти народився, брудний від родових виділень, і коли я сиділа в ашрамі,  

оточена жінками, пролунав голос у небесному просторі, божественний своєю красою, солодкозвучний для душі:  
«Цей син твій, о Кунті, буде дорівнювати Тисячоокому. Він переможе в битві всіх кауравів, зібраних разом. За  
допомогою Бгімасени, як другого свого єства, він підкорить увесь світ. Твій син скорить цю землю, і слава його  
торкнеться небес. Маючи Васудеву своїм союзником, він у вирішальній битві знищить кауравів і поверне знову 
втрачену  частину  батьківського  царства.  Сповнений  добробуту,  він  разом  із  братами  зробить  три  великих 
жертвопринесення!». О нев’янучий славою, я знаю, який стійкий у правді Бібхатсу, інакше званий Савьясачин,  
який він могутній і непереборний! Нехай же буде так, о нащадку Дашарха, як вістив той божественний голос.  
Якщо взагалі існує справедливість, о нащадку роду Врішни, то пророкування буде правдивим, бо тоді і сам ти, о 
Крішно, все це виконаєш.

Я не  нарікаю на  те,  що  вістив  цей голос.  Поклоніння  хай буде  закону,  який вище за  все!  Адже закон 
підтримує всі суті. Це ти повинен сказати Дхананджайї. А Врікодарі, завжди готовому докласти зусиль своїх, ти  
повинен  сказати  так:  «Те  заради  чого  жінка-кшатрійка  народжує  на  світло  сина,  —  цей  час  настав.  Бо  ж,  
вступивши у ворожнечу,  наймужніші з людей не впадають у відчай!».  Адже тобі відомий настрій Бгіми. Той 
нищитель ворогів ніколи не заспокоїться, поки до кінця не знищить своїх ворогів. Ти повинен потім, о Мадгаво,  
сказати невістці шляхетного Панду, обізнаній на тонкощах усіх законів, о Крішно, чарівній, славетній Крішні-
Драупаді: «О ти, наділена великою долею, породжена у високому роду, славетна, те, як вела ти себе стосовно 
моїх синів, цілком гідне тебе!». Обом же синам Мадрі, завжди відданим закону кшатріїв, ти повинен сказати:  
«Найпаче життя свого домагайтеся задоволень добутих своєю доблестю! Адже багатства, придбані доблестю,  
завжди радують серце людини, яка живе за законом кшатріїв, — о найвищі з людей! Але хто ж може простити те, 
що на ваших очах піддалася образам царівна Панчали, та, яка сприяє збільшенню всіляких чеснот?». Не втрата 
царства засмучує мене. Не заподіює мені горя і поразка синів моїх у грі в кості, чи ж відхід їх у вигнання. А теє 
представляється для мене найбільш сумним, що вона, велична і прекрасна, ридаючи тоді на зборах, повинна була  
вислуховувати  брутальні,  образливі  слова.  На  жаль,  стрункостанна  й  благочестива  Крішна,  завжди  віддана 
закону кшатріїв, в якої були тоді місячні, не знайшла собі захисника, хоча й мала захисників! О міцнорукий,  
скажи тому тигрові серед людей — Арджуні, кращому з усіх носіїв зброї, щоб він торував шляхом, вибраним 
Драупаді! Адже тобі дуже добре відомо, що Бгіма й Арджуна, немов два розлютованих і всезгубних Ями, здатні  
відправити навіть самих богів у найвищий шлях, приготований для всіх істот. Бо ж для них обох це має бути  
принизливо, що їх дружина Крішна була приведена силоміць на збори. Змусь ти їх згадати знову й про ті їдкі,  
образливі слова, які сказав Бгімі Духшасана на очах у героїв. Запитай ти, від мого імені, про здоров’я пандавів  
разом з їхніми синами та Крішною! Скажи ще їм, о Джанардано,  що я в повному здоров’ї!  Відправляйся ти  
сприятливим шляхом і охороняй моїх синів».

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
І тоді,  вклонившись їй і обійшовши зліва направо, міцнорукий Крішна вийшов від неї грайливою ходою 

лева. Потім він відпустив Бгішму й інших турів з роду Куру, які проводжали його, і, посадивши Карну до себе на 
колісницю,  рушив шляхом у супроводі  Сатьякі.  І  коли виїхав той нащадок з роду Дашарха,  каурави,  ті,  що 
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зібралися разом, почали метикувати про велике і таке надзвичайне диво,  пов’язане з Кешавою.54 І вони казали: 
«Охоплена  замішанням  від  мороку  неуцтва,  вся  Земля  тепер  обплутана  сітями  смерти!  Через  дурість 
Дурьйодхани все це царство приречене на загибель!».

Тим часом,  виїхавши з міста кауравів,  Крішна,  найвищий з  людей,  прямував  своїм шляхом,  довгий час  
радячись із Карною. Потім, відпустивши Радхейю, він, радість усіх ядавів, поспішно підганяв коней і їхав вельми 
швидко,  й коні  ті,  підігнані  Дарукою,  мчалися  з  величезною швидкістю,  рівною швидкості  думки  чи вітру,  
начебто поглинаючи небеса. І швидко пройшовши той шлях, немов стрімкі соколи, вони привезли в Упаплавью 
Власника лука Шарнга, ще коли високо стояло сонце.

Так вістить розділ сто тридцять п’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 6
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Вислухавши  слова  Кунті,  могутні  вої  на  колісницях,  Бгішма  й  Дрона  сказали  такі  слова  Дурьйодхані, 

непокірному велінням старших: «Ти чув, о тигре серед людей, важливі за змістом, чудові й справедливі слова, які  
так упевнено сказала Кунті в присутності Крішни? Сини Кунті будуть діяти відповідно до них, особливо коли  
останні схвалені Васудевою.  Бо ніколи вони не втихомиряться до того,  як повернуть свою частку царства, о  
каураво! Адже ти заподіяв багато страждань партхам, а також Драупаді, привівши її на збори! Але, будучи тоді 
зв’язані путами закону, вони терпляче перенесли таке поводження твоє. Маючи Арджуну, вправного у володінні  
зброєю,  а  також  луком  Гандівою  й  двома  невичерпними  сагайдаками,  колісницю  Арджуни  і  прапор  із  
зображенням мавпи, та Бгіму, твердого у своїх діях, а також маючи своїм союзником Васудеву, Юдхіштхіра не  
простить тобі  образ! Адже ти сам, о міцнорукий,  був  свідком того,  як мудрим Партхою всі  ми були раніше 
переможені  в  битві  під  містом  Вірати!  Застосувавши  проти страшних  у  своїх  діяннях данавів  ніватакавачів 
страшну зброю,  він  спалив їх  вогнем цієї  зброї.  А під  час  подорожі  до  таборів  пастухів,  коли вас  схопили 
гандхарви, ці прихильники твої, починаючи з Карни, і ти сам, на колісниці, одягнений у броні, були звільнені  
ним від гандхарвів. Це є достатнім доказом могутности Арджуни. Тому, о кращий з роду Бгарати, разом зі своїми  
братами помирися ти з пандавами! Врятуй всю цю землю, що потрапила вже межи щелепи смерти!

Твій  старший  брат  Юдхіштхіра  справедливий  у  своїх  вчинках  і  прихильний  до  тебе,  солодкомовний  і 
чесний. Відкинувши свої гріховні думки, відправляйся до того тигра серед людей. Якщо Пандава побачить тебе 
без  лука  твого,  зі  спокійним і  привітним обличчям,  то  від  цього  може  наступити  спокій  для  нашого  роду.  
Підійшовши до нього разом зі своїми радниками, ти обійми царського сина. Привітай царя шанобливо, як колись,  
о приборкувачу ворогів! І коли ти будеш вітати його, нехай Юдхіштхіра — син Кунті й старший брат Бгіми, від 
усього серця прийме тебе у свої обійми! Нехай і Бгіма, кращий з вражаючих, із плечима й стегнами наче у лева, з  
могутніми руками, округлими і довгими, обійме тебе! Нехай потім син Кунті Дхананджайя, іменований також  
Партха, з левоподібною шиєю і м’яким волоссям, з очима мов пелюстки лотосу, привітає тебе шанобливо! Нехай 
обидва сина Ашвінів, два тигри серед мужів, красою незрівнянні на землі, зустрінуть тебе з почестями і любов’ю, 
як свого наставника! Нехай проливають сльози радости всі царі на чолі з нащадком роду Дашарха! Відкинувши 
свою гординю, з’єднайся зі своїми братами, о царю! Прав же всією землею разом із твоїми братами! Нехай же 
царі всі, обійнявшись один з одним, роз’їдуться радісно по домах своїх!

Досить розпалювати війну,  о  царю царів!  Прислухайся  до  доводів друзів  своїх!  Адже безсумнівно,  при 
виникненні війни, має бути загибель багатьох кшатріїв.  Світила розташовані несприятливо.  Тварини й птахи  
приймають страшний вигляд. Показуються різні знамення, о герою, що віщують загибель кшатріїв! Особливо ці 
знамення віщують тут нашу погибель. Тож від блискучих метеорів і знаків, військо твоє у пригнобленому стані.  
Наші в’ючні тварини зажурилися і начебто плачуть,  о володарю народів! А над військами твоїми кружляють  
шуліки з усіх боків. Ні місто, ні царські палати не виглядають як раніше. Шакали, піднімаючи лиховісне виття, 
обходять усі  сторони обрію, які  палають червоною загравою.  Послухайся ти слів батька твого,  матері  й нас  
самих, які бажають тобі добра. Мир і військове зіткнення, о міцнорукий, залежать лише від тебе! Якщо ти, о  
нищителю ворогів, не діятимеш за порадою друзів своїх, то ти глибоко покаєшся, бачачи, як військо твоє будуть  
нищити стріли Партхи. Почувши грізний клич могутнього Бгіми, що лунає на прі, та дзенькіт лука Гандіви, ти 
згадаєш мої слова! Далебі, якщо те, що говорилося зараз, здається тобі неприйнятним, тоді збудуться слова мої!».

Так вістить розділ сто тридцять шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 7
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Почувши такі слова, Дурьйодхана зажурився. З похиленою головою почав він косувати з-під лоба і не сказав  

нічого, тільки супив брови. Помітивши, що він зажурився, ті чоловіки-тури — Бгішма і Дрона, глянувши один на 
одного, знову сказали такі слова.

Б г і ш м а  с к а з а в :
Що може бути більш сумним, ніж те, що ми повинні будемо боротися проти Партхи, завжди слухняного  

старшим, незаздрісного, благочестивого і правдомовного!
Д р о н а  м о в и в :
Моя прихильність до Дхананджайї набагато більша, ніж до сина мого Ашваттхамана. Так само, о царю, і до  

мене, шанобливість і смиренність того героя, на чиєму прапорі мавпа, набагато більші, ніж у мого сина. І якщо,  
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дотримуючись закону кшатріїв, я повинен буду боротися із Дхананджайєю, який дорожче мені за сина, то ганьба  
хай буде стану кшатріїв! Немає у світі іншого лучника рівного Бібхатсу, — з моєї милости він має перевагу над  
іншими лучниками. Той, хто ненавидить друзів, хто злісної вдачі, заперечує богів, виверткий і брехливий, той не  
одержує  почестей  серед  доброчесних,  подібно  дурневі,  що  є  присутнім  при  жертвопринесенні.  Зловмисна  
людина, хоча б відвертали її від гріховних учинків, все одно хоче творити зло. З іншого боку, людина добра, хоча  
і спонукувана нечестивцем, все одно прагне до блага. Адже хоча ти і дієш віроломно з пандавами, все ж вони  
поводяться так, щоб зробити тобі приємне. А що до тебе самого, о кращий з роду Бгарати, то всі твої пороки  
служать лише для твого ж нещастя. До тебе зверталися й Бгішма, найстарший з роду Куру, і я, і Відура, а також  
Васудева, але ти однак не можеш усвідомити собі, що для тебе є благом! «В мене є велика сила» — думаючи так, 
ти хочеш стрімко перетнути  бойові  лави пандавів,  немов потік Ґанги в період дощів,  який кишить акулами,  
крокодилами і макарами! Адже оволодівши, з жадібности, надбанням Юдхіштхіри, немов покинутим вінком, ти 
вважаєш начебто тепер ти  одягаєшся у свої  власні  шати.  Навіть  коли син Прітхи перебував  у лісі  разом із  
Драупаді, оточений озброєними братами, хто, хоча б і володар царства, міг би пережити Пандава (Юдхіштхіру)?

Навіть при зустрічі із самим Айлавілою, чиїм наказам слухняні всі якши, як слуги його, блищав величчю 
Цар справедливости. Досягши житла Кубери і одержавши звідти скарби, пандави хочуть тепер напасти на твою 
квітучу країну і заволодіти нею. Щодо нас обох, то ми роздавали дарунки, робили узливання священному вогню,  
вивчали священне писання і догоджали брахманам, обдаровуючи їх багатствами. Встановлений для нас обох час  
життя  теж уже  минає.  Знай  же,  що  справу свою ми зробили.  Але  коли  сам ти  почнеш війну з  пандавами,  
залишивши щастя своє, царство, друзів і багатства, то тебе осягне велике нещастя! Ти не зможеш перемогти  
Пандава, чия царствена дружина Драупаді, правдоуста й вірна суворій обітниці покаяння, бажає йому перемоги! 
Як же ти зможеш перемогти Пандава, в якого є радником Джанардана і в якого — брат Дхананджайя, найкращий 
з  усіх  хто  носить  зброю?  Як  ти  зможеш  перемогти  Пандава,  суворого  в  подвижництві,  того  героя  в  якого 
союзники — брахмани, тверді у своїх рішеннях і приборкані в почуттях? Згідно того, що повинен зробити друг,  
який бажає добробуту, коли він бачить, що друзі його поринають ув океан нещасть, я повторю тобі знову вже  
сказане тут:  досить розпалювати війну!  Помирись із тими героями заради успіху роду Куру!  Не йди разом із 
синами своїми, радниками й військом до повної поразки!

Так вістить розділ сто тридцять сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ПОСОЛЬСТВО БХАГАВАНА

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ПОСОЛЬСТВО БХАГАВАНА
1 Бхагаван (Bhagavān) — букв. «наділений гарною долею», благодатний, божественний, Господь, Бог. Тут — епітет  

Вішну-Крішни, який дається йому, щоб підкреслити його божественну сутність. Для порівняння слід зазначити, що богиня  
щастя і багатства Лакшмі, яка вважається дружиною бога Вішну, також носить епітет: Бхагаваті (Bhagavatі). (вгору)

2 Свій  закон  (svadharma),  тобто закон  своєї  касти,  який  встановлено  морально-етичним кодексом індуїзму.  Тут  
мається  на  увазі  закон  для  кшатріїв,  який  (згідно  Артхашастрі  Каутильї)  полягає  в  наступному:  «навчання,  
жертвопринесення, роздача дарунків, добування засобів до життя військовою справою і охорона живих істот». (вгору)

3 Тут  говориться  про  взаємини  трьох  основних  факторів,  або  цінностей  (trivarga),  які  визнаються  індійською  
філософією. Ці три цінності (закон, користь і любов) повинні перебувати в постійній рівновазі, але при цьому один із цих  
факторів повинен бути провідним. Відповідно до приписів ортодоксального індуїзму, як це спостерігається в Магабгараті,  
провідним є закон (dharma), відповідно ж до положень Артхашастри, — користь, або багатство (artha), бо закон і любов,  
або насолода (кāта), засновані на користі (dharmakāmau artha-mūlau). Юдхіштхіра (будучи втіленням Закону на землі) тут  
навмисно висуває на перше місце багатство, щоб сильніше вирізнити його згубні сторони. (вгору)

4 Вішваксена (vişvaksena) — букв. «володар всепроникаючого війська», епітет Вішну-Крішни. (вгору)
5 Майтра (тaitra) — букв. «належна божеству Митрі». Нілакантха дає синонім - muhūrta, тобто короткий проміжок  

часу (зазвичай рівний 48 хвилинам). Тут, очевидно, мається на увазі година (рівна мухурті) ранкової молитви, зверненої до  
Митри (Сонця). (вгору)

6 Каумуда (kaumuda) — назва місяця Карттіка (Kārttika), в якому місяць перебуває поблизу сузір’я Кріттіка (Kŗttika)  
або Волосожари, відповідає жовтню-листопаду. (вгору)

7 Реваті (ravati) — назва 27-го сузір’я, яке складається з 32 зірок. (вгору)
8 Предмети супутні щастю (kalyāņam) — тут маються на увазі: кисле молоко, глечик з водою, наповнений по вінця,  

корова, священна трава тощо. (вгору)
9 Південно-західний вітер (vāto dakşiņa-paçcimah) — вітер страшної, нищівної сили, який несе смерть і руйнування, бо  

дме він з тієї частини світу, яка, відповідно до міфологічних уявлень індійців, перебуває під заступництвом богині Нірріті,  
— уособлення Нещастя і Злигоднів. (вгору)

10 Написи на камені (lekhā açmani) — згадування про написи на камені (і, очевидно, про наскальні написи) свідчить про  
те, що в епоху Магабгарати існувала вже писемність в Індії, а з іншого боку, може також свідчити про те, що остаточна  
редакція Магабгарати була зроблена вже в епоху появи наскальних написів. (вгору)

11 Під крайнощами, згідно тлумачень Нілакантхи, мається на увазі або царство, або вигнання в ліс, а під серединою —  
незначне багатство, або панування. (вгору)

12 Тут  цікаво  відзначити,  що  міркування  з  цього  питання  ми  знаходимо  і  в  більш пізню  епоху,  у  приписуваному  
Бодхісаттві  Майтрейї філософському  трактаті  «Мадхьянта-Вібханга-Шастра»  —  основному  творі  школи  йогачарів  
північного  буддизму,  який присвячено  питанню про те,  як  уникнути крайнощів  і  дотримуватися  середини в  усіх  своїх  
судженнях. Тут перевага віддається середині, що скоріше відповідає духу Артхашастри, ніж Магабгарати. (вгору)
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13 Нілакантха  дає  наступне  пояснення:  «через  прагнення  домогтися  збільшення  надбання,  сини  твої  терплять  
нещастя і злидні, потерпи й ти» — такий ось, більш глибокий сенс. (вгору)

14 Каустубха  (kaustubha)  — чудовий дорогоцінний камінь,  що з’явився  при збиванні  богами та асурами молочного  
океану для одержання амріти, напою безсмертя, і сяяв променями на грудях Вішну-Нараяни. (вгору)

15 Атасі (atasі) — рід звичайного лену або конопель (Linum usitatissimum). (вгору)
16 Назва різних видів міфічної зброї. Згідно тлумачень Нілакантхи, це суть наступні: какудика (kākudіka) — зброя, що  

валить воїв на колісницях і слонах у стан байдужості та носить також назву «прасвапана» («ввергає в сон»); Шука (çuka)  
— зброя, що позбавляє коней і слонів здатності рухатися, немов всі вони потрапили в пастку. Вона також називається  
«мохана»  («приводить  в  замішання»);  Нака  (пāка)  —  зброя,  що  зводить  з  розуму  і  позбавляє  свідомості;  
Акшисантарджана  (akşisañtarjana)  —  зброя,  скоріше  за  все  є  мантрою  (заклинанням).  Тільки-но  вона  застосована  
(проголошенням мантри),  досить лише погляду,  кинутого на ворожих воїв,  як  усі  вони,  тремтячи від  страху,  будуть  
ронити  кал  і  сечу.  Вона  має   також  назву  «срасана»(«страхітлива»).  Сантана  (santāna)  —  зброя,  що  включає  види  
божественної зброї «айндра» («під заступництвом Індри») тощо. Вона допомагає створювати нескінченний потік зброї,  
хоча  випущена  лише  раз.  Нартана  (nartana)  —  зброя,  що  змушує  враженого  нею  шалено  танцювати  навколо.  Вона  
називається також «пайшача» («диявольська»). Гхора (ghora) — зброя, що робить страшне спустошення або безперервне  
винищування ворожих воїв  і  носить також назву  «ракшаса» («бісівська»).  Асьямодака (āsyamodaka)  — зброя,  названа  
також «ямья» («під заступництвом Ями»). Коли вона випущена за допомогою мантр, людина, вражена нею, сама шукає  
смерти в найстрашнішій формі. (вгору)

17 Патала  (pātāla)  — мається  на  увазі  підземний  світ,  один  із  трьох  світів  в  індійській  міфології.  Вважається  
місцеперебуванням зміїв-нагів і асурів. (вгору)

18 Тімі (timi) — вид китів або велетенської риби. (вгору)
19 Супарни (suparņāh) — букв. «с гарним пір’ям», «прекраснопері», міфічні птахи-велетні. Супарна (Suparņa, однина.)  

служить також епітетом Гаруди, царя птахів. (вгору)
20 Згідно індійської міфології, підземний світ (один з трьох світів) складається із семи країв, які суть наступні: Атала,  

Вітала,  Сутала,  Расатала,  Талатала,  Махатала  і  Патала.  З  них  Патала  зазвичай  вважається  сьомим  краєм,  або  
підземним світом у широкому значені. Тут же, сьомим і найнижчим краєм вважається Расатала. (вгору)

21 Розумовий глузд (matih) — згідно тлумачень Нілакантхи, натяк на те, що виник він з ласки Сонця, виявленої від  
читання вірша гаятрі, зверненого до Савітара (Сонця), під час ранкової молитви брахманів. Дарований Сонцем під впливом  
повторення священного гімну щоранку, цей глузд проймає увесь всесвіт. (вгору)

22 Труті й лава (truti, lava) — назви малих проміжків часу. Труті — дуже маленький відрізок часу, рівний четвертій  
частини кшана (миті) чи половині лави. Лава — маленький відрізок часу, рівний шостій частини миті. (вгору)

23 В цій шлоці ми знаходимо вказівку на південне тропічне коло або лінію сонцестояння (тропік Козерога). (вгору)
24 Аста (asta) — букв. «захід сонця», міфічна гора заходу, за яку нібито заходить сонце. (вгору)
25 Ананта (ananta) — букв. «нескінченний, безмежний», прізвисько світового змія Шеши. (вгору)
26 Мандакіні  (mandākiпі)— букв.  «повільно поточна», назва притока Ґанги, що стікає через долину Кедаранатха в  

Гімалаях, у північній частині Гарвала. Зазвичай ототожнюється з небесною Ґангою. (вгору)
27 Арундхаті — дружина божественного мудреця Васіштхи,  одного із семи духовних синів Брахми (який уособлює  

сузір’я Великої Ведмедиці). Тут богиня Арундхаті як Ранкова зоря. (вгору)
28 Сваті (svāti) — назва тринадцятого або п’ятнадцятого місячного сузір’я. (вгору)
29 Очевидно,  варто розуміти в  тому сенсі,  що існування богів  залежить від  жертви,  принесеної  для них людьми.  

(вгору)
30 Дхами (dhāmāh) — в індійській міфології вид неземних істот, що згадуються здебільшого разом з Ямою. (вгору)
31 Гаянтіка  (gāyntikā)  —  назва  ущелини  в  Гімалаях,  звідки  Ґанга  тече  на  рівнину,  тобто  джерело  Ґанги.  Вона  

вважалася неприступною, і звичайні люди вірили, що вони не здатні перенести страшний холод тих місць. Очевидно, місце  
колись охоронялося пустельниками, які завжди застерігали прочан, котрі бажали, через незнання, досягти його. (вгору)

32 Марутта (marutta) — древній цар, син Авікшита. Згідно легенди, Марутта зробив жертвопринесення коня в горах  
Гімалая і роздав брахманам стільки золота, скільки вони могли взяти із собою. (вгору)

33 Тімінгіла (timiñgila) — в індійській міфології вид велетенської риби, яка ковтає величезних риб тімі. (вгору)
34 Хіранмая (hiraņmaya) — букв. «золота, зроблена або складається із золота», в цьому випадку варто розуміти як  

«містить золото (скарб)». (вгору)
35 Проштхапада  (proşţhapadā).  —  25-е  і  26-е  місячні  сузір’я:  Пурвабхадра  (Pūrvabhādra-padā)  і  Уттарабхадра  

(Uttarabhādra-padā), які складаються кожне із двох зірок. (вгору)
36 Пратіштхана  (pratişţhāna)  — древня  назва  міста  Пайтхан  у  верхів’ях  ріки  Годаварі.  Пайтхан  (Paiţhan)  — це  

перекручене  звучання  назви  Patiţţhāna,  яке  є  палійською  формою  санскритського  слова  Pratişţhāna.  Можна  також  
припустити, що це місто Джхусі, розташоване навпроти Аллахабада, на північному березі Ґанги. Його іноді називають  
Пратіштхапура. (вгору)

37 Зміст цього улюбленого порівняння, яке вживають давньоіндійські поети для ілюстрації належної відповідності  
між дарувальником і отримувачем дарунку, полягає в наступному: молоко біле й чисте, якщо воно знаходиться в мушлі, то  
посудина, будучи так само білою й чистою, гідна такого застосування. (вгору)

38 Під чотирма родами дочки Яяті маються на увазі  родовід її  батька й матері та родовід її  чоловіка й матері  
чоловіка. (вгору)

39 Диводаса (divodāsa) — легендарний цар країни Каші, або народу каші, син Бгімасени й батько Пратардани. (вгору)
40 Вітаста (vitastā) — древня назва річки у Пенджабі, яку греки називали Гідасп (Hydaspes). Нині зветься Джелам або  

Бетуста. (вгору)
41 Кімпака (kimpāka) — букв. «незрілий, неспілий», рід огірка або гарбуза (Trichosanthes palmata) з неприємним смаком.  

(вгору)
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42 Тобто Дхаумья, як домашній жрець пандавів, повинен буде зробити обряд узливання жертовному вогню перед своїм  
воїнством для ослаблення ворожих військ. (вгору)

43 Двівида  (dvivida)  —  в  індійській  міфології  демон-асур,  який  уявляється  в  образі  величезної  мавпи  і  вважався  
непримиренним ворогом богів. (вгору)

44 Ашвараджа (açvarāja) — букв. «цар коней», мається на увазі демон-дайтья Кешин («Гривастий»),  який у вигляді  
коня напав на Крішну, але був убитий ним ударом руки по морді та розірваний на частини. (вгору)

45 Паріджата — назва одного з п’яти дерев раю, що нібито виникло при збиванні океану й дісталося Індрі. Крішна,  
перемігши останнього, зірвав квітку того дерева й посадив її в саду своєї коханої — Сатьябхами. (вгору)

46 Єдиний океан всесвіту (ekarņāva) — імовірно, тут мається на увазі молочний океан, що існував, коли, відповідно до  
космогонічних уявлень індійців, земля була під водою і навколо, всюди, нічого не було крім води. Тут натяк на всесвітній  
потоп. (вгору)

47 Хаягрива (hayagrіva) — букв. «кінногривий», демон-асур, який згідно міфів, викрав Веди з вуст Брахми під час його  
сну і був убитий Вішну-Крішною у п’ятому своєму втіленні, у вигляді риби. (вгору)

48 Чеснота (dharmah) — Нілакантха пояснює: pŗthivі-pālanajo dharmah, тобто чеснота, що виникає від охорони землі,  
або інакше кажучи, пов’язана з обов’язками царя (rājadharmah) перед своєю країною. (вгору)

49 Тут  мається  на  увазі  цар  Вірата,  при  дворі  якого  жили  пандави  під  чужою зовнішністю останній  рік  свого  
вигнання. (вгору)

50 Санджайя — тут ім’я сина Відури, до якого вона звертається. (вгору)
51 Тобто між верховною владою і небесним раєм. (вгору)
52 Невідання (avidyā) полягає в тому що люди вірять в те, що їхнє тіло і є Я, або душа. Знання ж (jñāna) полягає в  

тому, що люди вірять у те, що тіло підлягає руйнуванню та існує окремо від Я. Тому люди, які вірять, що тіло і є душа, не  
можуть його покинути заради душі, або свого Я. Звідси й міркування матері, що наставляє сина бути мудрим, тобто не  
наражати на небезпеку свою душу заради тіла, але, якщо необхідно, покинути тіло заради своєї душі. (вгору)

53 Мається на увазі панування. (вгору)
54 Мова йде про те надзвичайне диво, коли Крішна показав на зборах кауравів свою всесвітню форму для залякування  

Дурьйодхани і його радників. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ОСУД КАРНИ

Р о з д і л  1 3 8
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
В оточенні царевичів і радників, о Санджайє, Нищитель Мадгу,  посадивши Карну до себе на колісницю,  

виїхав з нашого міста. Що сказав синові Радхи той згубник ворожих героїв, коли вони сиділи на колісниці? Які  
слова примирення мовив синові візника Говінда? Повідай мені, о Санджайє, що за слова говорив він тоді Карні,  
м’які чи ж суворі? Що ж сказав Крішна, чий голос подібний до гуркоту густих хмар у період дощів?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Послухай  же мене,  о  нащадку Бгарати!  Я буду викладати тобі  одне за  одним ті  м’які  й солодкі  слова, 

прийнятні  й  згідні  закону,  справедливі  й  спасенні,  ті  слова,  що  беруть  за  серце,  які  сказав  синові  Радхи 
невимірний душею Нищитель Мадгу.1

В а с у д е в а  м о в и в :
Ти, о Радхейє, прислужував багатьом брахманам, обізнаним на Ведах. Із зосередженою увагою і почуттями,  

вільними від заздрости, ти не раз питав їх про істинну сутність речей. Тому ти знаєш, о Карно, вічні вислови Вед. 
Адже ти також добре обізнаний на всіх тонкощах приписів закону. Існують два різновиди синів: породжені від 
дівчини до її заміжжя і зачаті нею під час шлюбу. Їхнім батьком люди, знавці шастр, називають того, хто став  
чоловіком дівчини. Ти, о  Карно,  народжений саме так. Тому ти за законом вважаєшся сином Панду! Прийди і 
будеш ти царем, згідно приписів книг законів! Бо ж зі сторони батька тобі сини Прітхи родичі, а з боку матері — 
всі врішни. Знай бо, що це дві гілки твого роду, о туре серед людей! Між тим як ти сьогодні разом зі мною їдеш 
звідси,  о  рідний мій,  нехай пандави узнають  тебе,  як сина Кунті,  народженого раніше Юдхіштхіри.  П’ятеро 
братів пандавів, і п’ятеро синів Драупаді, і непереможний син Субхадри обіймуть стопи твої. Царі всі й царевичі, 
ті,  що зібралися  заради справи  Пандава,  всі  андхаки  й  врішни,  теж впадуть  до  стіп  твоїх.  Нехай  царствені  
дружини й царівни принесуть золоті, срібні й глиняні посудини з водою, а також цілющі трави, усіляке насіння, 
в’юнкі рослини й дорогоцінні камені для твоєї присвяти. А на шостий строк Драупаді також прийде до тебе, як  
дружина твоя!

Нехай сьогодні тебе, який сидить на тигровій шкурі,  окроплять на царство двічінароджені,  що визнають 
незаперечність чотирьох Вед, і домашній жрець пандавів. Також п’ятеро братів пандавів, ті тури серед людей, і  
п’ятеро синів Драупаді, також панчали й чеди всі, і я сам, поставимо тебе царем — володарем землі. І нехай син 
Кунті  Юдхіштхіра буде спадкоємцем престолу,  що царює під твоїм скіпетром. Нехай справедливий душею й  
твердий в обітницях Юдхіштхіра, син Кунті, сходить слідом за тобою на колісницю, тримаючи біле опахало. І 
коли ти будеш помазаний на царство, о Каунтейє, інший син Кунті, могутній Бгімасена, буде тримати широкий 
білий парасоль над тобою.  Арджуна  буде  правити твоєю колісницею,  увішаною сотнею дзвінких дзвоників, 
вкритою з боків тигровими шкурами і запряженою білими кіньми. А Абгіманью постійно буде перебувати біля 
тебе.  Потім  Накула  і  Сахадева  й  ті  п’ятеро  синів  Драупаді,  а  також  панчали  й  Шикхандін,  могутній  воїн-
колісничний, будуть їхати слідом за тобою. І я теж буду слідувати за тобою, й усі андхаки та врішни! Справді, всі  
дашархи й дашарни складуть твій почет, о володарю народів!
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Насолоджуйся  пануванням  над  землею,  о  міцнорукий,  разом  із  братами  пандавами,  супроводжуваний 
читаннями мантр, жертовними узливаннями і різними обрядами, які обіцяють тобі щастя! Нехай поперед тебе 
прямують дравіди разом з кунталами, андхри і  талачари, чучупи  і венупи. Нехай розповідачі  казок і  співаки 
уславлять  тебе сьогодні  хвалебними гімнами!  І  нехай виголосять  пандави:  «Перемога  Васушені!».  Оточений 
партхами, немов місяць — зірками, керуй же царством ти, о Каунтейє, радуючи також і Кунті! І нехай радуються 
друзі  твої  та  тремтять  вороги!  Нехай  сьогодні  ж  встановиться  братній  союз  між  тобою  і  твоїми  братами 
пандавами!

Так вістить розділ сто тридцять восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 9
К а р н а  м о в и в :
Безсумнівно, о Кешаво, ти сказав ці слова з любови й прихильности до мене, а також із дружби і бажання 

зробити для мене благо. Я знаю все це. Я — син Панду за законом, та й за приписами книг законів, як і ти, о  
Крішно, сам вважаєш. Ще дівою моя мати зачала мене у своєму лоні від бога Сонця, о Джанардано! І по слову 
Адітьї вона покинула мене, тільки-но я народився. Саме так я був народжений, о Крішно! І тому я — син Панду  
за законом. Однак я був покинутий Кунті,  бо інакше не могло бути щастя для неї.  Але мене побачив візник  
Адхіратха і  відразу приніс до себе додому.  Із великою сердечністю він передав мене Радсі,  дружині своїй, о  
Нищителю Мадгу! І від її любови до мене, в Радхи проступило з грудей молоко. Вона видалила з мене сечу і кал,  
о Мадгаво! Як же може хто-небудь, подібний нам, знавець обов’язку і такий, хто завжди знаходить задоволення 
слухаючи приписи законів, позбавити її  жертовного коржа? Візник Адхіратха визнає мене за сина, і  я теж із  
сердечної прихильности до нього, завжди вважаю його своїм батьком. Адже саме він, о Мадгаво, з батьківською 
любов’ю велів зробити всі  обряди, пов’язані з народженням сина, за правилами передбаченими в шастрах, о  
Джанардано!

Це  він  спонукав  двічінароджених  дати мені  ім’я  Васушена  (Народжений з  коштовностями).  А  коли  я 
вступив у юнацький вік, він сам оженив мене, обравши мені дружин, о Кешаво! Від них народилися в мене сини  
й онуки, о Джанардано! І до них же прив’язане моє серце, о Крішно, всіма путами любови й пристрасти! Ні  
заради всієї  Землі,  ні  за  купи золота,  я не посмію, о Говіндо,  від радости або ж зі  страху сказати неправду.  
Завдяки підтримці Дурьйодхани з роду Дхрітараштри, о Крішно, я протягом тринадцяти років насолоджувався  
царством, вільним від  шипів на моєму шляху.  Я зробив безліч жертвопринесень, і завжди разом з візниками-
сутами.  І  всі  мої  сімейні  й  шлюбні  обряди  відбувалися  разом  із  сутами.  Спираючись  на  мене,  о  Крішно, 
Дурьйодхана приступив до приготувань для битви, о нащадку роду Врішни, і викликав ворожнечу з пандавами.  
Заради цього, о Ачьюто, він, зрадівши, обрав мене як найгіднішого суперника Савьясачина, який має виступити 
проти нього в двобої на колісницях у майбутній битві.  Ні через страх смерти чи через родинні зв’язки, ні зі  
страху або користи, о Джанардано, не можу я виявити несправедливість стосовно мудрого сина Дхрітараштри. 
Якщо я не вийду тепер на єдиноборство із Савьясачином, то це принесе безславність нам обом, о Хрішикешо, і  
мені, і Партсі!

Безсумнівно,  о  Нищителю  Мадгу,  ти  повинен  був  мені  це  сказати,  заради  мого  блага.  Але  також 
безсумнівно, що й пандави, слухняні твоїй волі, зроблять все те, що ти сказав. Однак ти все ж повинен зберігати 
поки в таємниці цю бесіду нашу, о найвищий з людей! Бо збереження зараз цієї таємниці, я думаю, було б для  
нашої користи, о радосте усіх ядавів! Якщо справедливий душею цар Юдхіштхіра, твердий у своїх обітницях,  
довідається, що я первонароджений син Кунті, він ніколи не прийме царства. Але навіть отримавши це могутнє і  
велике царство, о Нищителю Мадгу, я, звичайно, передав би його тільки Дурьйодхані, о приборкувачу ворогів!  
Нехай  буде  навіки  царем  справедливий  душею  Юдхіштхіра,  в  якого  проводир  —  Хрішикеша,  а  воїн  — 
Дхананджайя.  Земля  й  царство  повинні  належати  тому,  в  кого  є  Бгіма,  могутній  воїн-колісничний,  Накула,  
Сахадева  та  сини  Драупаді,  о  Мадгаво!  Царство  має  належати  тому,  в  кого  союзники  —  Уттамауджас  і  
Юдхаманью з роду Сомака, відданий правді, правитель країни Чеди, Чекітана і Шикхандін непереможний, брати 
кекайї,  кольором  шкіри  подібні  комахам  індрагопака,2 і  вуй  Бгімасени  —  Кунтібходжа,  могутній  воїн-
колісничний,  який  зовнішністю своєю нагадує  веселку,3 Сенаджит,  могутній  воїн-колісничний,  Шанкха,  син 
Вірати, і ти сам, о Джанардано, подібний невичерпному океану. Велике, о Крішно, це зібрання кшатріїв, призване 
Юдхіштхірою!  Це  блискуче  царство,  прославлене  серед  усіх  царів  землі,  можна  вважати  уже  виграним 
Юдхіштхірою!

Синові Дхрітараштри, о нащадку роду Врішни, належить зробити велике жертвопринесення зброї.4 При тому 
жертвопринесенні  ти,  о  Джанардано,  будеш  верховним  наглядачем.  Обов’язки  жерця-адхварью  в  тому 
жертовному обряді також будуть належати тобі, о Крішно! А жерцем-хотрі там буде Бібхатсу Мавпознаменний,  
одягнений у броні. Його лук Гандіва буде жертовним ковшем, а пряженим маслом для узливань буде доблесть  
воїв. Різні види зброї: айндра, пашупата, брахма й стхунакарпа, о Мадгаво, використані Савьясачином, будуть  
там  служити  мантрами.  Подібний  батькові  своєму  в  доблесті,  або  навіть  його  переважаючи,  син  його  від  
Субхадри (Абгіманью) буде там ретельно виконувати головні хвалебні гімни. А Бгіма, надзвичайно могутній, той 
тигр серед чоловіків, що видає бойовий клич на прі та нищівний для рядів ворожих слонів, буде там і жерцем-
удгатрі  і  помічником його.  А сам цар Юдхіштхіра,  справедливий душею,  який постійно тішиться  читанням 
молитов  і  узливаннями священному вогню,  буде  виконувати  там  обов’язки  жерця-брахмана.  Звуки  мушель,  
барабанів і литавр та войовничі левині рики, що голосно лунають навколо, будуть закликами на жертовну тризну.  
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Накула  і  Сахадева  —  ті  славетні  сини  Мадрі, обоє  сповнені  великої  відваги,  будуть  спритно  вбивати  там 
жертовних тварин. Блискучі ряди бойових колісниць із різнобарвними прапорами, о Говіндо, будуть  служити 
жертовними стовпами для тварин, в тому жертвопринесенні, о Джанардано!

Колючі,  залізні  стріли  й  дротики,  та  стріли  з  вістрями,  подібними  до  телячого  зуба,  будуть  служити 
жертовними ложками, якими розливають сік соми. Списи ж будуть посудинами для соми, а луки — очисними 
стеблинками трави куша. Мечі будуть служити глиняними чашами, а відсічені голови — рисовим коржем, і кров 
воїв буде пряженим маслом, о Крішно, в тім жертвопринесенні. Піки й блискучі булави будуть там полінами для 
підтримки жертовного вогню і колами-підпірками цих полін. А учні  Дрони й Кріпи, сина Шарадвана, будуть  
садасьями, що прислужують при жертвопринесенні. Стріли послані Власником лука Гандіви й іншими могутніми 
воями на колісницях, а також Дроною і сином Дрони, будуть служити там ковшем для розливання соми й іншим  
начинням. Сатьякі ж буде відправляти обов’язки головного помічника жерця-адхварью. Там син Дхрітараштри 
буде присвячений на влаштовувача жертвопринесення, а велике військо буде його жоною. Коли нічні жертовні  
обряди, о міцнорукий, будуть закінчені, там могутній Гхатоткача буде вбивати приречені на заклання жертви. А 
доблесний Дхріштадьюмна, що народився з жертовного вогню, коли відбувалися священні обряди, о Крішно,  
буде уособлювати собою дарунки, щедро роздані на тому жертвопринесенні.

Через ті жорстокі слова, о Крішно, які я сказав раніше пандавам, заради догоди синові Дхрітараштри, через  
той грубий вчинок мій, я мучуся тепер каяттям! Коли ти побачиш, о Крішно, що я вбитий Савьясачином, будуть  
початі додаткові обряди  цього жертвопринесення.5 Коли другий син Панду буде  пити кров Духшасани, який 
страшно кричатиме, тоді успішно почнеться врочистий обряд вижимання соми. Коли обидва царевича Панчали  
(Дхріштадьюмна  й  Шикхандін)  повалять  Дрону  і  Бгішму,  тоді  жертвопринесення  призупиниться  на  час,  о 
Джанардано! Коли могутній Бгімасена вб’є Дурьйодхану, тоді, о Мадгаво, завершиться жертвопринесення сина 
Дхрітараштри.  І  коли  невістки  й  дружини  онуків  Дхрітараштри,  що  втратили  вбитими мужів  своїх,  дітей  і 
захисників, о Кешаво, будуть разом з Гандхарі віддаватися плачу на полі прі, заповненому псами, стерв’ятниками 
й іншими хижими птахами, то це буде заключним обрядом омивання в цьому жертвопринесенні, о Джанардано!

Я волаю до тебе,  о  туре  серед кшатріїв,  нехай вправні  у  знанні  кшатрії  ці,  похилі  в  літах,  не загинуть 
жалюгідною смертю 6 через тебе, о Нищителю Мадгу! Нехай це велике воїнство кшатріїв прийме смерть від зброї  
на  Курукшетрі,  на  тому  священному місці  в  трьох  світах,  о  Кешаво!  Виконай  там,  що  задумано  тобою,  о  
Лотосоокий, таким чином, щоб кшатрії, всі без винятку досягли неба, о нащадку роду Врішни! І поки будуть  
стояти гори й текти ріки, о Джанардано, доти слава про цей подвиг буде звучати вічно! Брахмани будуть на 
зборах кшатріїв розповідати про велику битву нащадків Бгарати, що несе велику славу, о нащадку роду Врішни! 
Приведи,  о  Кешаво,  сина Кунті  Арджуну  для битви зі  мною і  збережи назавжди в таємниці  бесіду нашу,  о  
приборкувачу ворогів!

Так вістить розділ сто тридцять дев’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 0
С а н д ж а й я  м о в и в :
Вислухавши слова Карни, Кешава, згубник ворожих героїв, посміхнувся і промовив з посмішкою таке слово:  

«Хіба тебе, о Карна, не приваблює такий спосіб, щоб одержати ціле царство? Ти, певно, не бажаєш правити всією 
землею, мною тобі даною! Перемога пандавів зовсім бо очевидна. В цьому немає ніякого сумніву! Переможний  
прапор Пандава, зі страшним царем мавп на ньому, здається уже піднято. Бхауваною додана йому божественна 
ілюзія, від чого він здіймається високо, уподібнюючись прапорові Індри. Страшні виглядом, чудові істоти, що  
наводять жах, показуються на ньому.  Простираючись на цілу йоджану вгору й ушир, той прекрасний прапор 
Дхананджайї, виглядом подібний до вогню, ніколи, о Карно, будучи піднятим, не зачіпає за гори або дерева.

Коли ти побачиш у битві Арджуну, що мчиться на білих конях у супроводі Крішни замість візника свого, зі  
зброєю айндра й ще двома іншими — агнея й марута, і коли ти почуєш дзенькіт лука Гандіви, подібного гуркоту 
грому, тоді зникнуть всі ознаки Кріта-, Трета- і Двапара- юґ. Коли ти побачиш у битві сина Кунті Юдхіштхіру,  
старанного  в  читанні  молитов  і  жертовних  узливань,  який  захищатиме  своє  військо  і  спалюватиме  військо  
ворогів своїх, неприступного і блиском подібного до сонця, тоді зникнуть усі ознаки Кріта-, Трета- і Двапара- юґ.  
Коли ти побачиш у битві могутнього Бгімасену в танці серед бою, після того як нап’ється він крови Духшасани, 
подібно лютому, збудженому тічкою слонові, який убив суперника свого, тоді зникнуть усі ознаки Кріта-, Трета- 
і Двапара- юґ. Коли ти побачиш у битві обох синів Мадрі, могутніх воїв на колісницях, подібно двом слонам 
здатних розтрощувати колісниці ворожих воїв і приводити в жах військо синів Дхрітараштри, тільки-но почне 
падати злива зброї, тоді зникнуть усі ознаки Кріта-, Трета- і Двапара- юґ. Коли ти побачиш у битві Дрону, сина  
Шантану Бгішму і Джайядратху,  правителя країни Синдху, які рватимуться до бою стримувані Савьясачином,  
тоді зникнуть усі ознаки Кріта-, Трета- і Двапара- юґ.

Повернувшись  звідси до  кауравів,  о  Карно,  скажи Дроні,  синові  Шантану й  Кріпі,  що нинішній  місяць 
найсприятливіший.  В  цей  час  достатньо  їжі  для  людей  і  корму  для  худоби,  всі  рослини  й  трави  пишно 
розрослися, дерева буяють плодами, і зовсім мало мух,7 дороги вільні від бруду, вода приємна на смак, — у цей 
час не занадто спекотно і не занадто холодно, і тому він дуже зручний. Через сім днів наступить день молодика.  
Бій варто почати саме в ту пору, бо день цей, кажуть, перебуває під захистом Шакри. Скажи також усім царям,  
які з’їхалися для битви, що я виконаю для них усе, що ними замислено в думках: всі царі й царевичі, слухняні  
волі Дурьйодхани, прийнявши смерть від зброї, досягнуть найвищого шляху!».
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Так вістить розділ сто сороковий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 1
С а н д ж а й я  м о в и в :
Почувши ті благі та сприятливі слова Кешави, Карна вшанував спершу Крішну, того Нищителя Мадгу,  і  

промовив: «Навіщо ти, о міцнорукий, знаючи справжню суть речей, хочеш збити мене з користи? Загибель усієї  
землі  вже  зовсім  близько.  І  причиною  тому  виявилися  Шакуні,  я  сам,  Духшасана  і  цар  Дурьйодхана,  син 
Дхрітараштри.  Без  сумніву,  о  Крішно,  уже  вельми  наблизилася  велика,  страшна  битва  між  пандавами  і  
кауравами, яка покриє землю кривавим місивом! Всі царі й царевичі, слухняні волі Дурьйодхани, спалені в битві  
вогнем зброї, потраплять у житло Ями. Бо є різні сновидіння, о Нищителю Мадгу, які показують лиховісні знаки,  
а знамення наводять жах. Різноманітні, всі вони змушують підніматися від страху волоски на тілі та віщують, о  
нащадку роду Врішни, поразку синові Дхрітараштри і перемогу Юдхіштхірі.

Пекуча  планета  Шанайшчара  (Сатурн),  випромінюючи  сильний  блиск,  тіснить  сузір’я  Рохіні,  сильно 
засмучуючи живих на Землі. Планета Ангарака (Марс), повертаючись до сузір’я Джьєштха,8 о Нищителю Мадгу, 
досягає  Анурадхи,9 немов вказуючи на велике побоїще друзів. Безсумнівно, о Крішно, над кауравами нависла 
велика небезпека, особливо, о нащадку роду Врішни, якщо планета Магапата 10 турбує сузір’я Читра.11 Пляма на 
місяці  міняє  своє  місце  розташування,  а  Раху  теж  наближається  до  сонця.  Ось  падають  із  неба  метеори  з  
голосним шумом і струсом! Протяжно сурмлять слони, а коні ллють сльози, о Мадгаво, і не радуються ні питву,  
ні  корму.  Кажуть,  о  міцнорукий,  що  з  появою  таких  знамень  наступає  страшне  нещастя,  яке  прирікає  на 
винищення все живе. В той час як тут, у всіх підрозділах військ сина Дхрітараштри, споживається мало їжі, о  
Кешаво,  у  коней,  слонів  і  воїв  спостерігається  рясна  кількість  випорожнень,  о  Нищителю  Мадгу!  Мудрі  
стверджують, що це ознака повної поразки! Кажуть, о Крішно, що верхові й запряжні тварини пандавів радісно 
збуджені, тим часом як усі лісові тварини обходять їх зліва направо. А це теж ознака їхньої перемоги! Ці ж звірі  
всі обходять військо сина Дхрітараштри з права наліво, о Кешаво, в той час як невидимі голоси чутні постійно 
над головами всіх. Це ознака їхньої поразки!

Павичі, степові півні,12 лебеді, журавлі й чатаки,13 а також зграї дживандживаків 14 супроводжують пандавів, 
тоді як яструби, ворони, стерв’ятники й шуліки, злі духи і шакали, а також рої мух слідують за кауравами! У  
військах сина Дхрітараштри не лунають звуки барабанів, у той час як бойові барабани пандавів гримлять, хоча  
ніхто в них не вдаряє. Водойми в розташуванні військ сина Дхрітараштри видають голосне ревіння, начебто це 
мукають найдобірніші бики. Це також ознака поразки. Бог Парджанья проливає дощ із м’яса й крови на воїнство 
Дурьйодхани, о Мадгаво! А повітряне місто гандхарвів з високими стінами, глибоким ровом і захисними валами, 
із чудовими арками, наблизилося до сонця. І чорне коло, оперезавши сонячний диск, нависає над ним у повітрі. В  
обидві зорі — при сході й заході сонця — воно віщує великі жахи. Одна-однісінька самиця шакала протяжно виє. 
Все  це  ознака  поразки!  Чорношиї  жахливі  птахи,  нависаючи  над  табором  кауравів,  ширяють  у  повітрі  з  
настанням сутінків. Це знак поразки! Воїнство Дурьйодхани виявляє ненависть насамперед до брахманів, потім 
до наставників, о Нищителю Мадгу,  і  потім уже до всіх своїх відданих слуг.  Це теж ознака поразки! Східна  
сторона обрію, в розташуванні військ Дурьйодхани, багряніє, південна сторона має колір зброї («лук Індри» -  
райдуга), а західна, о Нищителю Мадгу, має відтінок необпаленої посудини. А всі сторони світу, навколо табору 
сина Дхрітараштри горять яскравим полум’ям, о Мадгаво! По характерних ознаках цих знамень вони віщують  
велику небезпеку!

Уві сні я бачив Юдхіштхіру,  котрий заходив разом із братами в палац, підтримуваний тисячею колон, о 
Ачьюто! Всі вони привиділися мені в білих тюрбанах і у світлих шатах. І здалося мені, що всі вони сиділи на  
світлих сидіннях. Уві сні побачив я також, о Крішно, як залита кров’ю Земля повита нутрощами, о Джанардано!  
А Юдхіштхіра,  невимірний  у  своїй  силі,  зійшовши  на  купу  кісток,  із  захватом  їв  із  золотої  чаші  рис, 
приготовлений на молоці із цукром і пряженим маслом. Далі я побачив, як Юдхіштхіра пожирає землю, тобою 
йому подану. Це явна ознака того, що він буде володіти землею. А страшний у своїх діяннях Врікодара, той тигр  
серед чоловіків, піднявшись на високу гору, з палицею у руці, привиділося мені, наче озирав усю нашу землю. Це 
вказує явно, що він знищить усіх нас у великій битві! Відомо мені, о Хрішикешо, що перемога приходить туди,  
де перебуває справедливість. Привидівся був мені й Дхананджайя, власник лука Гандіви, який сидить на білому 
слоні разом із тобою, о Хрішикешо, сяючи найвищою красою.

У мене немає сумніву в тім, о Крішно, що ви вб’єте в тій битві всіх царів, під проводом Дурьйодхани. Я  
бачив також Накулу, Сахадеву і Сатьякі, могутніх воїв-колісничних, у яскравих браслетах і намистах, та в білих  
вінках і одягах. Ці чоловіки-тигри сиділи на чудових ношах, які несли люди. Всі ці троє найвищих мужа були  
отінені  білими парасолями. А  ще троє  в  білих тюрбанах,  о  Джанардано,  привиділися  мені  серед  воїв  сина 
Дхрітараштри. Знай же, о Кешаво, то були Ашваттхаман, Кріпа та Крітаварман з роду Сатвата. Всі інші царі  
бачені  мною,  о  Мадгаво,  у  криваво-червоних  тюрбанах.  Також  приснилося  мені,  що  Бгішма  і  Дрона,  о  
Джанардано, зійшовши на візок, запряжений верблюдами, о міцнорукий, разом зі мною й сином Дхрітараштри 
направлялися,  о  володарю,  у  сторону світу,  керовану Агастьєю,  о Джанардано!  Це означає,  що невдовзі  ми  
потрапимо в оселю Ями. І я, й інші царі, й усі юрми кшатріїв, будемо ввергнуті у вогонь луком Гандіва — в  
цьому немає у мене сумніву!».

К р і ш н а  с к а з а в :
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Тепер Земля ця, напевно, стоїть вже на краю загибелі, якщо слова мої, о Карно, не доходять до твого серця! 
Коли, о рідний мій, загибель всіх істот вже зовсім близько, невірне уявлення, приймаючи видимість правильного,  
не залишає вже серця.

К а р н а  м о в и в :
Якщо ми, о міцнорукий,  вийдемо із цієї  великої битви, яка обіцяє бути згубною і  нищівною для героїв,  

живими і неушкодженими, то, може, о Крішно, побачимося з тобою знову! Або ж, о Крішно, в нас безсумнівно  
має бути зустріч на небесах. Здається мені тепер, що тільки там ми зустрінемося з тобою знову, о бездоганний!

С а н д ж а й я  в и р і к :
Промовивши  так,  Карна  обійняв  міцно  Мадгаву  і,  відпущений  Кешавою,  зійшов  з  колісниці.  Потім 

зійшовши на свою колісницю, прикрашену золотом, син Радхи, засмучений серцем, повернувся назад разом з 
нами. І тоді швидше поїхав Кешава разом із Сатьякі, повторюючи знову візникові слова «Поспішай, поспішай!».

Так вістить розділ сто сорок перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 2
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Після того як умовляння Крішни схилити всіх до миру не увінчалися успіхом і він від кауравів відправився  

до пандавів, Кшаттрі з’явився до Прітхи й сказав їй тихо, засмучений: «О матір здорових синів, адже ти знаєш  
мою постійну схильність до миролюбства. І хоча сам я волаю до нього без усякого страху, Суйодхана не приймає 
моїх  слів.  Але  ж  цар  Юдхіштхіра,  об’єднавшись  із  чедами,  панчалами  і  кекайями,  із  Бгімою,  Арджуною, 
Крішною, Ююдханою і обома близнюками усе ще перебуває в Упаплавьї. Через прихильність до родичів, він 
прагне тільки до справедливости, наче слабкий, хоча й має силу. А цар Дхрітараштра, хоча й старий роками, не  
схиляється  до  миру.  Сп’янілий  гордістю  за  синів  своїх,  він  іде  шляхом  беззаконня.  Через  злі  спонукання 
Джайядратхи й Карни, Духшасани й сина Субали відбувається взаємна звада між братами. Адже для тих, хто 
шляхом беззаконня відняв законне царство,  цей же їхній мінливий закон буде,  звичайно, мати свої  наслідки. 
Коли справедливість насильно зневажається кауравами, хто не буде засмучуватися цим? Оскільки Кешава поїхав, 
не домігшись миру,  пандави безсумнівно вдадуться  до битви.  І  тоді  згубне  поводження кауравів приведе до 
загибелі героїв. Міркуючи про все це, я не знаходжу сну ні вдень, ні вночі!».

Вислухавши його слова, сказані з наміром зробити добро її синам, Кунті мовчала й, змучена горем, стала  
міркувати: «Ганьбою нехай покриється те багатство, через яке загрожує ця велика загибель від братовбивства! Бо 
ж у прийдешній війні поразка загрожує саме цим друзям моїм! Що може бути скорботніше, ніж якщо пандави,  
чеди, панчали і ядави, об’єднавшись разом, будуть боротися з нащадками Бгарати? Я ясно бачу погану сторону 
війни, яка несе нам поразку й приниження. З іншої сторони, для незаможного краща навіть смерть, бо взаємне  
винищення не можна вважати перемогою! Дід Бгішма, син Шантану, навчитель Дрона, очільник битв, і Карна 
підсилюють мої побоювання щодо сина Дхрітараштри. Наставник Дрона ніколи не буде охоче боротися зі своїми 
учнями. А дідові — як не виявити сердечну свою прихильність до пандавів?! Один лише цей нечестивець Карна,  
з  його неправильним уявленням, постійно слідує  оманам злісного сина Дхрітараштри і ненавидить пандавів!  
Завжди впертий у тому, щоб заподіяти велику шкоду пандавам, Карна до того ж, особливо сильний. Це і пече 
мені тепер. Відправлюся я щоб умилостивити Карну, і, розкривши йому правду, я сподіваюся сьогодні схилити  
його серце до пандавів.

Одного  разу,  коли  я  жила  в  палаці  мого  батька,  улещений  мною  святий  Дурвасас  дав  мені  дарунок: 
заклинання, наділене божественною силою. Викохана царем Кунтібходжею у внутрішніх світлицях його палацу,  
я багато разів думала із знудженим серцем, про сильні й слабкі сторони мантр і про силу слів брахмана. По  
жіночій природі своїй та незрілості дівоцьких років, я міркувала знову й знову. Збережена вірною годувальницею 
й оточена юрбою подруг, я остерігалася тоді гріха й оберігала добре ім’я батька свого. «Як же мені вберегти 
чесноту і як залишитися мені невинною?» — так міркуючи, я нарешті згадала про того брахмана і поклонилася  
йому. І одержавши ту мантру, я з великої цікавости й по дурості своїй, вчинила тоді заклинання й викликала, в  
період свого дівоцтва, бога Сонця. Так чому ж той, хто був повернутий мені, як син, у моєму незайманому лоні,  
не послухається моїх слів, безсумнівно прийнятних і корисних для братів його?».

Так міркуючи, Кунті прийняла найкраще рішення. І визначивши собі потрібну мету, вона відправилася до 
Бхагіратхи (Ґанга). І ось, на березі Ґанги почула Прітха голос свого сина, милосердного і відданого цілком правді, 
який розспівував  гімни Вед.  Тоді,  як він  стояв,  повернувшись  обличчям на  схід  і  здійнявши вгору руки,  та 
подвижниця, заради успіху своєї справи, зупинилася за ним, очікуючи закінчення молитви. Змучена сонячним 
жаром, царствена дружина будинку кауравів, з роду Врішни, нагадувала собою зів’ялий вінок з лотосів. І вона  
стала в тіні, яку відкидав верхній одяг Карни. А він, що суворо дотримується обітниці, читав свої молитви доти,  
доки не стала нагріватися від променів сонця спина його (за полудень). Тоді, обернувшись назад, він побачив 
Кунті. І привітавши її, як належить, він, кращий з охоронців закону, гордовитий і наділений великою таємною  
міццю, зупинився перед нею із шанобливо складеними долонями.

Так вістить розділ сто сорок другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 4 3
К а р н а  м о в и в :
Я Карна, син Радхи й Адхіратхи. Я вітаю тебе! Навіщо ти з’явилася сюди, о пані? Скажи, що я повинен  

зробити для тебе?
К у н т і  р е к л а :
Ти — син Кунті, не Радхи, і батько твій не Адхіратха! Ти народився не в роду сут, о Карно! Дізнайся ж, що я 

скажу тобі. Ти народжений мною, ще коли я була дівчиною. Тебе, первонародженого, я носила в утробі своїй. Ти 
чадо Прітхи, о синку мій, народжений в будинку Кунтібходжи. Цей променистий бог сонця, що все освітлює, 
породив тебе, найкращого з носіїв зброї, від мене, о Карно! Ти, о сину мій непереборний, був мною народжений у 
палаці батька мого, як божественне створіння, із сережками, у природному панцирі, обдарований красою! І те,  
що  ти,  не  знаючи  своїх  братів,  повинен  в  омані  своїй  прислужувати  синам  Дхрітараштри,  — непристойно, 
особливо для тебе, о сину мій! Те, чим бувають задоволений батько чийсь або мати, що одна лише виявляє любов  
до своєї дитини, — те у визначенні морального обов’язку людей вважається найвищим з усіх обов’язків.

Надбання Юдхіштхіри, добуте раніше Арджуною, було з жадібности віднято нечестивими. Вирвавши назад  
від  синів  Дхрітараштри  те  надбання,  насолоджуйся  ним!  Нехай  каурави  побачать  сьогодні  союз  Карни  й 
Арджуни! Дивлячись на вас обох,  з’єднаних путами братньої  любови, нехай нечестиві  смиренно схиляються  
перед вами! Нехай Карна й Арджуна завжди благоденствують разом, як Рама і Джанардана! Якщо ви обидва 
з’єднані душевно, то що ж може бути для вас недосяжним у цьому  світі?  О  Карно,  в оточенні п’ятьох твоїх 
братів, ти безсумнівно будеш сяяти, як сам Брахма, прикрашений чотирма Ведами і ведангами замість п’ятої!  
Обдарований усіма чеснотами, ти найдостойніший і щонайперший серед найперших родичів моїх! Нехай не буде  
в тебе прізвиська «Син візника». Ти — син Прітхи, наділений могутністю!

Так вістить розділ сто сорок третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 4
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
І тоді почув Карна голос, що йде від Сонця. Він лунав з незбагненної далечини, і звучав з вуст творця світла 

по-батьківськи ніжно: «Слова, які сказала Прітха, правдиві. О Карно, дій згідно слів твоєї матері! Для тебе буде  
велике благо, о тигре серед мужів, якщо ти в усьому послухаєшся її порад!». Але хоча так говорили йому мати й 
батько його — саме Сонце, думка Карни не похитнулося зовсім, бо він твердо був відданий правді.

К а р н а  с к а з а в :
Я не можу прийняти на віру,  о  кшатрійко,  сказане тобою слово,  — що покора твоїм велінням повинна 

служити для мене ворітьми закону. Я був покинутий тобою, як тільки народився. Цим ти вчинила проти мене  
найбільший гріх, який виявився згубним для успіхів моїх і слави. Якщо я насправді народився кшатрієм, то через  
тебе я не був визнаний гідним обрядів кшатрія. Який же інший ворог міг би заподіяти мені зло, набагато більше?  
Не виявивши до мене жалю, в той час як ти повинна була  зробити це,  і  позбавивши мене очисних обрядів,  
запропонованих при народженні  сина,  ти  сьогодні  все  ж стала  примушувати  мене  до  покори словам твоїм!  
Ніколи раніше ти не прагнула зробити для мене блага, як це личить матері. А тепер ти, однак, звертаєшся до 
мене, бажаючи блага лише собі. Хто не злякається Дхананджайї, коли він виступить разом із Крішною в якості 
його візника? І тому, якщо я піду тепер на зближення з партхами, хто не подумає, що я пішов на це зі страху?  
Якщо ж у самий переддень битви буде оголошено, що я брат їх, і сам піду до пандавів, що скажуть про мене всі  
кшатрії?

Маючи всі предмети бажань, завжди глибоко шанований синами Дхрітараштри, як я можу зробити ті почесті  
їх марними? Викликавши ворожнечу з іншими, вони постійно прислужують мені й завжди схиляються переді  
мною,  як  восьмеро  Васу  вклоняються  Васаві.  Вони  вважають,  що  за  допомогою  моєї  сили  вони  в  змозі  
протистояти ворогам, тож я можу тепер розбити їхні надії? За допомогою мене, перетвореного на човен, вони  
хочуть  перетнути непрохідний океан бою. Як же я можу покинути їх,  які  жадають переправитися через цей  
безбережний океан? Вже бо настав час,  коли потрібно прикласти зусилля тим, хто живе залежним від синів  
Дхрітараштри. Я неодмінно повинен відплатити їм добром, навіть ризикуючи самим життям. Люди гріховні,  
нетверді духом, які одержували гарний достаток і користувалися всіма благами, коли приходить час віддячити за 
благодіяння, зневажають вчиненим для них добром і гублять його. І справді, для злобливих слуг царя, для тих,  
хто краде у своїх панів жертовний корж, — для подібних нечестивців не існує ні цього, ні потойбічного світу!

За синів Дхрітараштри я буду боротися із твоїми синами, покладаючись на силу свою й міць. І аж ніяк не 
говорю я тобі неправди. Однак я повинен зберігати добросердість і поводження, гідне благочестивої людини.  
Тому не можу я сьогодні коритися твоїм словам, хоча й корисним. Але все ж ця спроба твоя, умовити мене, не 
буде даремною. Я не вб’ю, крім Арджуни, синів твоїх — Юдхіштхіру, Бгіму й обох близнюків, хоча й можуть  
вони в битві зустріти мою протидію й погрозу бути вбитими. Тільки з Арджуною, з усього війська Юдхіштхіри, 
маю поборотися. Бо ж якщо я вб’ю Арджуну в цій битві, то досягну доброчесних заслуг, якщо ж Савьясачин уб’є  
мене, то ім’я моє вічно буде вкрите славою. Але п’ятеро з твоїх синів, о славетна, ніколи не загинуть. Їх завжди 
буде п’ятеро, або без Арджуни, але разом з Карною, або з Арджуною, але без вбитого Карни!

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Почувши такі слова від Карни, Кунті, схвильована від горя, обійняла сина свого, непохитного у твердості  

своїй, і мовила Карні: «Справді, о Карно, можливо, буде саме так, як ти говориш, каурави безсумнівно підуть на  
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загибель, бо доля всесильна! Тобою, однак, було дано чотирьом твоїм братам обіцянка безпеки, о Нищителю 
ворогів! Так нехай ти згадаєш про дане слово своє в розпалі битви, коли буде пущена в хід зброя!». І сказала ще 
Прітха, звернувшись до Карни: «Здоров’я й щастя хай будуть із тобою!». І Карна, обрадуваний, промовив їй те ж  
у відповідь. І тоді вони розійшлися, кожний своїм шляхом.

Так вістить розділ сто сорок четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 5
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Повернувшись із Хастінапура в Упаплавью, Кешава, той приборкувач ворогів, розповів пандавам про усе,  

що відбулося. І після того як вони дуже довго розмовляли разом, радячись знову й знову, Шаурі відправився на  
відпочинок у своє власне житло. Відпустивши всіх царів з Віратою на чолі, п’ятеро братів-пандавів, коли зайшло  
сонце, прочитали вечірні молитви. Із серцями, цілком зверненими до Крішни, вони почали думати про нього. І  
призвавши тоді Крішну, нащадка роду Дашарха, вони знову стали радитися про те, що ж варто почати.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Приїхавши в Нагапуру, що сказав ти синові Дхрітараштри на зборах кауравів, о Лотосоокий? Про те зволь  

повідомити нас.
В а с у д е в а  м о в и в :
Приїхавши  в  Нагапуру,  я  звернувся  до  сина  Дхрітараштри  на  зборах  кауравів  із  добрими  словами,  

правдивими й доречними. Але не прийняв він їх, злодумний.
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Коли Дурьйодхана вирішив ступити на невірний шлях, що сказав йому, шаленому, о Хрішикешо, старий дід 

кауравів? І що сказав наставник — син Бхарадваджи, о міцнорукий? Що сказав синові Дхрітараштри молодший 
батько наш — Кшаттрі, кращий з охоронців закону, завжди скорботний і прихильний до нас, як синів своїх? І що 
сказали царі всі, які сиділи на зборах? Розкажи про усе, о Джанардано, як те було насправді. Ти вже передав нам 
усі слова двох найголовніших кауравів, сказані Дурьйодхані, обійнятому пристрастю й жадібністю, недалекому 
розумом, але який вважає себе мудрим. Неприємні для мене, о Кешаво, вони не втрималися в моїй пам’яті. Я  
хочу, о Говіндо, знову почути всі їхні слова, о володарю! Дій таким чином, о рідний мій, щоб випадок зручний не  
пройшов повз. Адже ти, о Крішно, притулок наш, ти — наш захисник, ти — наставник наш!

В а с у д е в а  м о в и в :  
Слухай, о царю, які були сказані слова царю Суйодхані серед зборів кауравів. Довідайся ж їх від мене, о 

володарю царів! Як тільки були вимовлені мною ці слова, засміявся голосно син Дхрітараштри. Тоді Бгішма, 
сильно розгніваний, сказав таке: «Слухай, о Дурьйодхано, бо мовлю я тобі заради збереження нашого роду, і,  
почувши, зроби те, що сприятливе для твоєї власної родини. Моїм батьком, о сину мій, був Шантану, відомий в  
усьому світі,  о  царю!  Я був  у  нього одним-єдиним сином,  що міг  би стати найкращим з  батьків.  І  в  нього 
народилася думка: яким чином міг би бути в нього другий син, бо мудреці стверджують, що один син ще не є  
син. Хай не згасне мій рід! Як може поширитися слава моя? Довідавшись про таке його бажання, я привів до 
нього дівицю Калі, щоб стала вона для мене матір’ю. А сам я, давши важку обітницю заради батька свого й роду 
нашого, не міг уже бути царем і утримував своє сім’я, як про це добре тобі відомо. І ось живу я, щасливий і  
задоволений, дотримуючись тієї даної мною обітниці.

Від неї народився мій молодший брат, продовжувач роду Куру,  міцнорукий і прекрасний Вічитравірья, зі 
справедливою душею, цар земний. Коли ж батько мій відправився на небо, я поставив царем Вічитравірью у 
своєму власному царстві, а сам став підвладним йому слугою. Потім я добув йому підхожих дружин, о царю  
царів, перемігши багатьох царів, що об’єдналися разом. Ти про це теж багато разів чув. Потім, у запалі бою, я 
вступив  у  єдиноборство  з  Рамою.  Від  страху  перед  Рамою  той  брат  мій  втік  і  був  покинутий  своїми  ж 
городянами. Він став надмірно прив’язаний до своїх дружин і захворів на сухоти. Коли ж царство опинилося без  
царя, володар богів припинив проливати дощ. І піддані, змучені страхом голоду, прибігли до мене».

П і д д а н і  м о в и л и :
Всі піддані твої на межі загибелі. Будь нашим царем на благо нам! Посуха й інші нещастя долають нас.  

Усунь їх! Благо тобі, о продовжувачу роду Шантану! Всі твої піддані страждають від важких, жахливих хвороб.  
Тільки деякі  з  нас залишилися в живих.  Зволь же врятувати нас,  о  сину Ґанги!  Усунь ці  злигодні,  о герою! 
Охороняй підданих своїх по справедливості! Поки ти живий, хай не прийде царство це до загибелі!

Б г і ш м а  с к а з а в :
В той час, як піддані голосили так, серце моє нітрохи не стривожилося, бо, пам’ятаючи про поведінку людей 

доброчесних, я бажав зберегти дану мною обітницю. Тоді, о великий царю, містяни всі, моя гідна мати Калі,  
слуги наші,  домашній жрець і  наставники, та багаті  на знання брахмани, всі  змучені  сильним горем, почали 
постійно вмовляти мене: «Будь царем!». «Разом з тобою, — говорили вони, — вбережеться й царство, яке колись  
оберігав Пратіпа. Тож, заради нашого блага, будь же царем, о розсудливий!». У відповідь на ці слова я склав  
шанобливо долоні рук своїх і, будучи сам сповненим суму і сильно зажурений, о сину мій, повідав їм про мою 
обітницю, дану від прихильности до батька свого. Знову й знову повторював я, що заради блага роду нашого 
повинен  я  жити,  утримуючи  своє  сім’я  та  відрікаючись  від  царства.  Потім,  склавши  шанобливо  долоні,  я 
застерігав матір свою: «О високоповажна мати, породжений царем Шантану і продовжуючи рід Куру, я ніколи не 
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зроблю обітницю свою даремною!» — так я, о царю, казав їй знову й знову. «І особливо заради себе самої, — 
сказав я ще, — не покладай на мене тягар царства. Я воістину слуга твій, о матінко, ніжно любляча сина!».

Так ублагавши свою матір і людей, я почав просити тоді великого пустельника Вьясу породити потомство  
від  дружин  братів  моїх.  І  разом  з  матір’ю,  о  великий  царю,  власкавив  я  того  мудреця,  і  умовив  його  про  
потомство. І він виявив свою милість і породив тоді трьох синів, о кращий з роду Бгарати! Батько твій народився 
сліпим і, позаяк був позбавлений зору, не міг бути царем. І тоді царем став шляхетний Панду, прославлений у  
світі. А раз він був царем, то сини його повинні отримати спадщину батька. Не затівай же сварки, о сину мій, і  
віддай  половину  царства!  Поки  я  живий,  хто  з  людей  тут  здатний  керувати  царством?  Не  зневажай  моїми 
словами, я завжди бажаю тільки миру між вами! Для мене, о сину мій, не існує різниці між ними і тобою, о царю!  
Те, що сказав я тобі,  — це також і  думка батька твого,  Гандхарі  та Відури.  І якщо вже належить слухатися  
найстарших, то не сумнівайся в словах моїх. І ти тоді не погубиш усе, що є в тебе, а також і Землю!

Так вістить розділ сто сорок п’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 6
В а с у д е в а  м о в и в :
Коли скінчив Бгішма, Дрона,  вправний у мові,  звернувшись до Дурьйодхани серед царів,  промовив тоді 

слово спрямоване на благо твоє:  «Як  син Пратіпи Шантану,  о  сину мій,  прагнув  до блага роду свого,  так  і  
Деваврата, прозваний Бгішмою, був вірним інтересам свого власного роду. Потім царем кауравів став володар 
людей Панду,  завжди вірний даному слову,  який приборкав свої почуття, зі  справедливою душею, суворий у  
своїх обітницях і глибоко зосереджений. Але той продовжувач роду Куру передав керування царством своєму 
старшому  братові  Дхрітараштрі,  наділеному  мудрістю,  і  молодшому  братові  Кшаттрі.  І  звівши  на  трон 
Дхрітараштру, нев’янучого славою, той нащадок роду Куру,  разом з обома своїми дружинами вийшов у ліс, о  
царю бездоганний! І перебуваючи під керуванням у Дхрітараштри, Відура, той тигр серед мужів, став смиренно  
прислужувати йому, немов слуга, обмахуючи його опахалом з буйволових хвостів. І всі піддані тоді, о сину мій, 
корилися, як належить, володареві людей Дхрітараштрі. Достоту так само, як самому Панду, володареві людей. І  
передавши царство Дхрітараштрі й Відурі, Панду, той підкорювач ворожих міст, мандрував по всій землі.

Завжди відданий правді Відура, піклувався про стан скарбниці й роздачу дарунків, спостерігав за царськими 
слугами і за утриманням усіх. А великий у своїй могутності Бгішма, підкорювач ворожих міст, був зайнятий  
питаннями миру і війни, та спостерігав за тим, коли необхідно підносити дарунки або одержувати їх цареві. В  
той час, як могутній цар Дхрітараштра сидів на троні, великий духом Відура постійно перебував при ньому. 
Породжений у його роду,  як насмілюєшся ти вносити розбрат у цю ж родину?  З’єднавшись разом зі  своїми 
братами, насолоджуйся всіма задоволеннями, о володарю людей! Я говорю тобі це не з боягузтва і аж ніяк не із  
прагнення до багатства. Я задовольняюся тим, що дано мені Бгішмою, а не тобою, о кращий з царів! Я не бажаю 
одержувати від тебе засобів до існування, о володарю людей! Де Бгішма, там же і Дрона! Роби ж те, що сказав 
тобі Бгішма! Віддай синам Панду половину царства, о нищителю ворогів! Я завжди дію однаково, о сину мій, як 
твій і їхній наставник. Справді, який для мене Ашваттхаман, такий і Арджуна, вершник на білих конях. Що ж тут  
багато говорити! Де справедливість, там і перемога!».

І коли, о великий царю, так сказав Дрона, невимірний у своїй могутності, тоді виголосив промову відданий  
правді й знаючий закон Відура, повернувшись до батька свого Бгішми, і дивлячись в лице йому: «О Деваврато,  
почуй те слово,  що я скажу тобі.  Цей рід кауравів,  що вже вгасав, був  знову відроджений тобою! І тому ти  
залишаєшся байдужим до моїх нарікань. Хто цей Дурьйодхана в нашому роду, що ганьбить його? Ти слідуєш 
його нахилам, хоча він обійнятий жадібністю, нешляхетний і невдячний, та від бажань позбавлений розуму. Він  
переступає розпорядження батька свого, знавця закону і мирської користі. Адже через подібні дії Дурьйодхани 
каурави безсумнівно загинуть. Зроби так, о великий царю, щоб вони не загинули! Породивши спочатку мене й 
Дхрітараштру, ти, о променистий, тепер не згуби ж нас, подібно живописцеві, який, створивши картину опісля 
нищить її, як Володар створінь, створивши істот, знищує їх знову.  Не чини ж подібно йому! Бачачи загибель  
роду свого, о міцнорукий, не будь до нього байдужим! Якщо ж сьогодні розум твій вже втрачено через загальну 
загибель, що наблизилася, відправляйся тоді в ліс разом зі мною і Дхрітараштрою! Або варто зв’язати сьогодні ж 
злобливого сина Дхрітараштри,  якому замість мудрости служить обман,  і  нехай тоді  цим чудовим царством  
керують пандави. Змилуйся, о тигре серед царів! Уже  постала погляду велика битва пандавів і кауравів, та й 
інших царів, невимірних у своїй могутності!». І  сказавши це, замовк Відура, із засмученою душею. В глибокому 
роздумі почав він зітхати знову й знову.

І тоді дочка царя Субали (Гандхарі), побоюючись загибелі свого роду, на очах у царів сказала в гніві синові 
своєму, підступному і злочинному Дурьйодхані, слова, згідні закону й користи: «Нехай усі царі, які з’явилися на  
високі збори, і брахманські мудреці, які представляють інших його учасників, почують, як я буду говорити про 
провину твою,  о  нечестивцю,  а  також  і  радників  твоїх.  Царством  кауравів  мають  володіти  в  послідовному 
порядку.  Це є звичай нашого роду,  що переходить у спадщину, а ти, о нечестивцю, у діяннях своїх надмірно  
злісний, прирікаєш на загибель це царство кауравів своєю пагубною політикою. На чолі царства стоїть мудрий 
Дхрітараштра,  а  під  його  керунком,  як  радник  його  —  далекоглядний  Відура.  Як  же  ти,  о  Дурьйодхано, 
обійшовши цих двох, в омані домагаєшся тепер верховної влади? І цар, і Кшаттрі, обоє вельмишановні, поки  
існує  Бгішма, будуть  йому підкорятися. А цей найшляхетніший нащадок ріки Ґанги, кращий серед чоловіків,  
через почуття справедливости не бажає верховної влади. Тому непереможне це царство стало належати Панду, а  
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тепер же володіти ним мають право його сини, але не інші. Таким чином, царство це по праву спадкування  
повністю належить пандавам і надалі повинне перейти поступово до їхніх синів і онуків. Усе, що говорить тут  
шляхетний і мудрий вождь кауравів Деваврата, твердий у правді, ми повинні прийняти, не порушуючи закону й  
дотримуючись обов’язку своєї касти. І з дозволу Бгішми, що дотримується великої обітниці, нехай цар цей, а 
також Відура скажуть те ж саме. Лише це може бути справжньою справою, яку слід виконати доброзичливим  
людям,  об’єднавшись разом.  Ставлячи закон на перше місце,  нехай Юдхіштхіра,  син Дхарми,  спонукуваний 
царем Дхрітараштрою і очолений сином Шантану, керують довгі роки цим царством кауравів, що перейшло до 
нього за законом!».

Так вістить розділ сто сорок шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 7
В а с у д е в а  м о в и в :
І коли сказала це Гандхарі, верховний цар Дхрітараштра, о володарю людей, мовив так Дурьйодхані серед  

тих царів, які зібралися там: «О Дурьйодхано, почуй те, що я скажу тобі, о синку мій! І хай буде тобі благо. Дій  
так,  якщо є в тебе повага до батька! Володар створінь Сома був  першим хто поклав початок роду кауравів.  
Шостим у поколінні,  що йде від Соми,  був  Яяті,  син Нахуши.  В нього ж було  п’ятеро синів — найкращих 
царствених мудреців. Серед них володар Яду, великий у своїй могутності, народився старшим. Самим молодшим 
від  нього  був  Пуру,  який  став  продовжувачем  нашого  роду,  —  він  народився  від  Шарміштхи,  дочки 
Врішапарвана. А Яду, о кращий з бгаратів, був породжений від Деваяни, о сину мій, і тому був сином дочки 
Шукри,  інакше  прозваного  Кавья,  невимірного  у  своїй  внутрішній  силі.  Засновник  роду  ядавів,  могутній  і 
шанований за відвагу, сповнений гордині й недалекий розумом, він нехтував родом кшатріїв. Сп’янілий гордістю 
від своєї сили, він не визнавав велінь батька свого. Непереможний у битві, він чинив зневагу навіть батькові й 
братам своїм. На цій землі, в чотирьох її межах, Яду зробився всесильним, і, підкоривши царів своїй владі, він  
влаштувався в цьому місті, що носить ім’я слона. Батько його Яяті, син Нахуши, сильно на нього розгнівавшись,  
прокляв свого сина, о сину Гандхарі, і навіть вигнав його із царства!

Розгніваний Яяті прокляв також і тих синів своїх — братів Яду,  які були слухняні тому, такому гордому 
своєю силою. І він, кращий з царів, посадив тоді на царство свого молодшого сина Пуру, який був покірний його 
волі й слухняний йому. Таким чином, навіть старший син може бути обійдений і не одержати царства, а молодші 
сини можуть завдяки шанобливому поводженню зі старшими отримати це царство. Таким же був знавець усіх  
настанов, дід батька мого Пратіпа, охоронець землі, прославлений у трьох світах. І в того лева серед царів, що 
справедливо керував царством, народилося три сина, подібні богам і уславлені надалі. Девапі був старшим з них, 
за ним ішов Бахліка, а третім, о сину мій, був стійкий Шантану, — це був дід мій. Девапі, наділений великою  
міццю, був  відданий обов’язку,  правдоустий і  знаходив радість у слухняності  батькові  своєму.  Але цар той, 
найчудовіший з усіх, страждав проказою. Улюблений городянами і сільськими жителями, шанований людьми 
доброчесними, Девапі скоряв серця всіх дітей і старих. Мудрий, вірний даному слову і радий благу всіх істот, він 
корився  наставлянням  батька  свого,  а  також  брахманів.  Він  був  улюбленим  братом  Бахліки  й  шляхетного 
Шантану, бо великою була братня любов між ними, згуртованими у високій шляхетності своїй!

І ось, із часом, старий Пратіпа, найкращий з царів, велів зробити, відповідно до приписів, всі приготування  
для помазання на царство Девапі. І повелів також володар зробити всі сприятливі обряди. Однак брахмани й усі  
старці, разом з городянами і селянами перешкодили тій присвяті Девапи. Цар же, почувши про те, що помазання 
сина його заборонене, зі слізьми, що підступили до горла, почав журитися за своїм сином. Таким чином, хоча  
Девапі й був щедрий, знаючий закон, вірний правді й улюблений підданими, але однак, через хворобу свою був 
він  відкинутий.  Охоронця  землі  з  тілесною  вадою  не  схвалюють  божества.  Так  помізкувавши,  тури  з 
двічінароджених заборонили Пратіпі, кращому з царів, помазати старшого сина свого. І засмучений до глибини 
душі, сповнений журби за сина, він невдовзі помер. Коли вмер він, Девапі знайшов прихисток в лісі. А Бахліка, 
залишивши батьківське царство, зажив у родині свого вуя. Покинувши батька свого й брата, отримав він квітуче 
місто діда свого по матері. І з дозволу Бахліки, о царевичу, Шантану, прославлений у світі, після смерти батька,  
став царем і правив царством. Точно так само і я, хоча й був старшим, але позаяк мав тілесну ваду, о нащадку 
Бгарати, то був я відсторонений від керування царством мудрим Панду, після довгого роздуму.  А сам Панду,  
хоча й був молодший за віком, одержав царство і став царем. Після його смерти, царство це мало перейти до його 
синів, о приборкувачу ворогів! Якщо я не міг володіти царством, як же можеш ти домагатися його?

Шляхетний  Юдхіштхіра  —  син  царя.  Це  царство  належить  йому  за  правом  спадку.  Високий  своїми 
чеснотами, тільки він — правитель і  володар цього роду Куру!  Він вірний даному слову,  постійно уважний,  
слухняний  настановам  друзів  і  прихильний,  він  улюбленець  підданих,  чуйний  до  всіх  доброзичливців  і  
приборканий у  своїх  почуттях,  він  — захисник  людей доброчесних.  Прощення,  терпіння,  самоприборкання,  
прямодушність,  вірність  даній  обіцянці,  знання  священного  писання,  уважність,  співчуття  до  живих  істот  і 
здатність до справедливого керування царством — всі ці чесноти царя є в Юдхіштхіри! Ти ж не син царя, ти  
нешляхетний у своїх вчинках, жадібний і злодумний до своїх родичів. Як же ти, відрізняючись такою ницою  
поведінкою, зможеш привласнити це царство, яке по праву спадкування належить іншим? Розсіявши омани свої,  
віддай половину царства разом з верховими і в’ючними тваринами та іншим майном. Тоді, може і проживеш ти 
залишок життя свого разом з молодшими братами своїми, о володарю людей!».

Так вістить розділ сто сорок сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 4 8
В а с у д е в а  м о в и в :
Хоча й казали так Бгішма, Дрона й Відура, Гандхарі й Дхрітараштра, але той дурень не міг таки одуматися. 

Розлютований, піднявся він, зневажаючи всіма, і з очима, червоними від гніву, покинув збори. І слідом за ним 
кинулися  царі,  прихильники  його,  готові  покласти  свої  життя.  І  повелів  він  тим  царям  земним,  низьким  у 
помислах своїх,  повторюючи знову:  «Відправляйтеся  до  Курукшетри  на  битву.  Сьогодні  місяць перебуває  в 
сузір’ї  Пушья!».  І спонукувані долею, ті охоронці землі, разом зі своїми військами, радісно виступили тоді в  
похід, призначивши Бгішму своїм верховним воєначальником.15 Одинадцять акшаухіні військ зосередилося там у 
царів з усієї землі. На чолі їх блищить Бгішма, осінений пальмоподібним прапором.16 Тож, через все що сталося, 
дій так, як вважаєш належним, о володарю народів! Усе, що відбулося на зборах кауравів, о нащадку Бгарати, — 
усе, що було сказано Бгішмою, Дроною, Відурою, Гандхарі й Дхрітараштрою у присутності моїй, те я розповів 
тобі, о царю!

Спочатку,  о  царю,  мною  були  використані  всі  можливі  засоби  до  примирення,  виходячи  із  прагнення 
зберегти тісну братню дружбу між вами, аби не допустити розколу роду Куру й заради успіху всіх людей на 
землі. Коли ж примирення було ними відкинуте, мною вдруге була почата спроба — викликати розкол серед них,  
а також згадано про ваші подвиги, зроблені як у відношенні людей, так і богів. А коли Суйодхана зневажив 
моїми примирливими словами, вимовленими на зборах, тоді я,  закликавши всіх царів, намагався внести розлад 
між ними. Надзвичайні, страшні й грізні нелюдські знамення, о нащадку Бгарати, були потім мною показані, о  
володарю!  Але  гудячи  тих  царів,  ставлячи  Суйодхану  за  ніщо,  наче  солому,  залякуючи  сина  Радхи  й  сина 
Субали, засуджуючи знову й знову ницість і наклеп синів Дхрітараштри й намагаючись неодноразово роз’єднати 
всіх царів за допомогою слів і таємного підступу, я повернувся знову до примирливих засобів. І щоб уникнути 
розколу  роду  Куру  і  з  метою  застосування  особливих  засобів,  я  говорив  також  про  готовність  вашу 
запропонувати їм дарунок.17

І я сказав: «Ті юні пандави, відринувши гордість, будуть жити всі у повній залежності від Дхрітараштри, 
Бгішми й Відури! Нехай же вони віддадуть тобі царство. І нехай вони не будуть мати влади! І нехай усе буде так,  
як сказав цар Дхрітараштра, син Ґанги Бгішма і Відура. Нехай все царство буде твоїм. Дай лише п’ять сіл для 
пандавів. Вони безумовно заслуговують допомоги від твого батька, о кращий з царів!». Хоча й було так сказано 
йому, але цей нечестивець не захотів віддати вам навіть ці володіння. Тому я вважаю, що залишається тепер  
застосувати тільки четвертий засіб політики — суворе покарання цих лиходіїв, і нічого іншого. Адже ці володарі  
людей уже відправилися до Курукшетри, на погибель свою! Отже, я розповів тобі  про усе,  що відбулося на  
зборах кауравів. Вони не віддадуть тобі царства без бою, о Пандаво! В той час, як смерть уже чатує на них, вони  
самі стали причиною загальної загибелі!

Так вістить розділ сто сорок восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ОСУД КАРНИ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ОСУД КАРНИ
1 Те, що говорив Карні Крішна, коли вони їхали разом на колісниці, залишалося таємницею до початку битви. І ніхто  

про це не повинен був знати. Санджайя ж мав чудесний дар всевідання, отриманий ним від мудреця Вьяси. (вгору)
2 Індрагопака (indragopaka) — букв. «чиїм охоронцем є Індра», рід комах, світлячків, з багряно-червоним або ясно-

жовтим кольором. (вгору)
3 Зовнішністю нагадує веселку (indrāyudha-savarņah) — букв. «однакового кольору з луком Індри». (вгору)
4 Велике  жертвопринесення  зброї  (çastra-yajñah)  —  метафоричне  зображення  битви,  під  якою  Карна  розуміє  

майбутнє винищення воїнів за допомогою зброї в страшному побоїщі. (вгору)
5 Після закінчення жертвопринесення починається друга частина його, яка складається з деяких додаткових обрядів і  

церемоній. Це називається пунашчиті (punaçciti), як і є в тексті. Карна й тут, у метафоричній формі, хоче сказати, що й  
по його смерті, буде ще тривати вбивство на полі битви. (вгору)

6 Тобто не беручи участі в битві. (вгору)
7 В  певні  сезони,  мухи  розмножуються  в  багатьох  частинах  Індії  настільки,  що  стають  розносниками морової  

виразки. (вгору)
8 Джьєштха (jyeşţthā) — назва вісімнадцятого місячного сузір’я, яке складається із трьох зірок. (вгору)
9 Анурадха (aпurādhā) — букв. «йде за Радхою», назва сімнадцятого з 27 місячних сузір’їв. Складається з чотирьох  

зірок. (вгору)
10 Магапата (mahāpāta), у тексті стоїть (graha - «планета») — назва планети, згідно тлумачень Нілакантхи, тобто,  

планета, відома в посібнику з астрології за назвою «Магапата» (букв. «літаюча далеко»). (вгору)
11 Читра — назва чотирнадцятого місячного сузір’я, що складається з однієї зірки. (вгору)
12 Степові півні (puşpaçakunāh) — півні фасійські (колхідські) (Gallus phasianus). (вгору)
13 Чатака (cātaka) — назва птаха (рід зозулі, Cucculus melanoleucus), котра, згідно легенд, харчується лише краплями  

дощу і вважається зразком щирої любові. (вгору)
14 Дживандживаки (jіvañjіvaka) — відповідно до тлумачення Нілакантхи, рід фазанів,  що кричать ніби наслідуючи  

слова: jіva, jiva — «живи, живи!». (вгору)
15 Формальне обрання Бгішми, як верховного воєначальника, яке відбулося трохи згодом, передбачається вже тут. 

(вгору)
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16 Осінений пальмоподібним прапором — либонь із прапором у вигляді пальми, тобто схожим на пальму за формою, бо,  
як описується у Віратапарві, у Бгішми прапор блакитний із сімома зірками на ньому. (вгору)

17 Тут Крішна говорить про послідовне застосування ним чотирьох засобів політики (иpāyāh).  Коли всі  засоби до  
примирення (sāman) і спроби викликати розкол і розлад у таборі супротивної сторони (bheda) виявилися безуспішними,  
Крішна пропонує їм дарунок у вигляді підкупу (dāna,) як третій засіб політики, про що він сам говорить далі. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ВИСТУП У ПОХІД

Р о з д і л  1 4 9
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Вислухавши  слова  Джанардани,  Цар  справедливости  Юдхіштхіра,  з  доброчинною  душею,  сказав  своїм 

братам у присутності Кешави: «Ви чули все, що відбулося на зборах кауравів, а також усвідомили собі слова,  
сказані Кешавою! Тому, о кращі серед мужів, вишикуйте лави моїх військ. Тут зосередилося разом сім акшаухіні  
військ, для нашої перемоги! На чолі їх, я вирішив поставити сім прославлених воїв. Слухайте ж їх імена. Це — 
Друпада,  Вірата,  Дхріштадьюмна,  Шикхандін,  Сатьякі,  Чекітана  і  Бгімасена  могутній.  Ці  герої  будуть  
проводирями моїх військ. Всі вони відрізняються хоробрістю й усі готові жертвувати життям, всі вони знавці Вед 
і суворо дотримуються своїх обітниць. Наділені скромністю, всі вони обізнані на політиці й досвідчені в битві.  
Вправні  в  метанні  стріл  і  зброї,  всі  вони  здатні  боротися  будь-якою зброєю!  Тепер назви  нам,  о  Сахадево,  
нащадок роду Куру,  того, хто, будучи  знавцем у бойових шикуваннях військ, може бути воєводою цих семи  
героїв і може також протистояти в битві Бгішмі, подібному вогню, який мече стріли замість полум’я. Скажи нам 
думку свою, о тигре серед людей, хто гідний бути нашим верховним воєначальником!».

С а х а д е в а  с к а з а в :
Родич близький наш, що співчуває нам у нещастях наших, наділений він великою міццю і знавець закону,  

вправний у володінні зброєю і непереборний на прі, Вірата, могутній володар матсьїв, покладаючись на якого, ми  
сподіваємося  повернути  свою  частку  царства,  саме  він  здатний  буде  вистояти  в  битві  з  Бгішмою  і  тими  
могутніми воями на колісницях!

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Після слів, мовлених Сахадевою, майстерний у мові Накула сказав такі слова: «Той, хто за віком, знаннями 

Священного писання, стійкістю, родом своїм і походженням найбільш прославлений, хто скромний, оточений 
шляхетною родиною і обізнаний у всіх галузях наук, хто осягнув науку про зброю від мудреця Бхарадваджи, хто 
непереборний у битві  й вірний правді,  хто безперестану викликає на битву Дрону й Бгішму могутнього,  хто  
прославлений як полководець на чолі об’єднаних військ царів, хто, будучи оточений синами і онуками, подібний  
дереву із сотнею гілок, той цар земний, котрий разом із дружиною, під впливом гніву вчинив суворий аскетичний 
подвиг, заради знищення Дрони, той герой, що служить окрасою зборів, той тур серед царів, що завжди доглядає 
за нами немов батько, — той свекор наш Друпада — нехай стане на чолі наших військ! Він здатний протистояти  
Дроні та Бгішмі, обом, які рвуться до битви, — така моя думка. Бо ж цар той був другом нащадка Ангіраса і  
знавцем божественної зброї!».

І коли обидва сина Мадрі висловили свою думку, син Васави Савьясачин, той нащадок роду Куру,  рівний 
самому Васаві, мовив такі слова: «Цей надзвичайний чоловік з вогнеподібною зовнішністю й великою міццю, що 
народився на світ завдяки силі аскетичних подвигів і догоді мудреців, який вийшов із пащі жертовного вогню,  
озброєний  луком  і  мечем  та  одягнений  в  обладунки,  стояв  на  колісниці,  запряженій  найчудовішими 
божественними кіньми, і  піднімав гуркіт  колісницею своєю,  подібно грому з величезних хмар.  Обдарований  
великою доблестю й силою, цей герой, статурою своєю, хоробрістю і відвагою нагадує самого лева, з левиними 
грудьми й плечима, з левиним риком, міцнорукий і величний. Цей воїн з гарними бровами, з гарними зубами, з  
округлими  щоками,  з  гарними  руками  і  прекрасним  обличчям,  з  витонченими  ключицями,  з  великими 
прекрасними очима, зі стрункими ногами і міцним станом, невразливий для всякої зброї, подібний до збудженого  
слона в період тічки, правдомовний і приборканий у почуттях своїх, — цей Дхріштадьюмна, був народжений для 
знищення Дрони. Я вважаю, що він у змозі буде витримати стріли Бгішми, дотик яких дорівнює ударам громової 
стріли, які подібні до змій з полум’яніючою пащею, та швидкістю своєю нагадують посланців Ями, а силою  
падіння рівні всеспопеляючому вогню й страшні громоподібні удари яких колись міг витримати в битві один 
лише Рама. Я не бачу, о царю, людини, крім Дхріштадьюмни, яка зможе протистояти Бгішмі, великому обітнику.  
Така є у мене думка. Відзначений великою вправністю рук, майстерний у боротьбі різними способами, одягнений 
у невразливі броні, цей найпрекрасніший герой, подібний до ватажка стада слонів, думається мені, гідний бути 
нашим верховним воєводою!».

Б г і м а  м о в и в :
Цей син Друпади Шикхандін народився для знищення Бгішми, як кажуть про це, о царю царів, сіддхи й 

мудреці, ті, що зібралися разом. Коли він у запалі бою буде використовувати божественну зброю, люди побачать,  
що зовнішність його нагадує шляхетного Раму. Я не бачу, о царю, в боях такого чоловіка, який може зброєю 
простромити Шикхандіна, коли він у битві стоїть на колісниці, одягнений в обладунки. Немає іншого воя, крім  
Шикхандіна, який може у двобої на колісницях убити героя Бгішму, великого у своїх обітницях. Тому, о царю, я 
думаю, що він гідний бути нашим верховним воєводою!

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :

137



Міць і безсилля, сила й слабкість усякої речі у всесвіті, о братику мій, і все минуле й майбутнє, добре знає  
справедливий душею Кешава! Чи досвідчений у володінні зброєю чи недосвідчений, старий чи ж молодий, нехай 
буде проводирем наших військ той, кого може назвати Крішна з роду Дашарха! Саме він є корінь перемоги нашої  
або поразки, о рідний мій! В ньому — наші життя, наше царство, успіхи наші та негоди, наше щастя і нещастя!  
Він — той, хто встановлює й творить світ, на ньому ґрунтується здійснення наших сподівань. Того кого назве  
Крішна,  той  і  гідний  бути  нашим  верховним  воєначальником!  Нехай  кращий  з  велемовних  скаже,  бо  вже 
опускається  ніч.  Обравши  собі  верховного  воєводу,  слухняного  волі  Крішни,  ми,  коли  мине  залишок  ночі,  
вшануємо  нашу зброю приношеннями  з  квітів  і  пахощами,  а  зробивши сприятливі  обряди,  супроводжувані  
побажаннями щастя, рушимо до бойовища!

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Вислухавши ті слова мудрого Царя справедливости, Лотосоокий промовив, дивлячись на Дхананджайю: «О 

великий  царю,  і  мені  самому до  душі  всі  ці  могутні  й  відважні  вої,  які  згадані  вами  в  числі  гідних  стати  
проводирями війська твого. Бо ж усі  вони здатні розтрощити ворогів твоїх! Справді, вони можуть викликати 
страх у великій битві навіть у самого Індри, а що вже мовити про жадібних та підступних синів Дхрітараштри! О 
міцнорукий приборкувачу ворогів, заради блага твого, були мною докладені великі зусилля аби домогтися там  
миру,  о  нащадку  Бгарати!  Цим  звільнилися  ми  від  обов’язку  перед  чеснотою.  І  ми  не  заслужимо  ніколи 
осудження від прискіпливих людей. Той дурний син Дхрітараштри, позбавлений розсудливості, вважає себе вже 
при меті,  й хоча насправді слабкий, він вважає себе сильним. Нехай будуть  як треба вишикувані війська, бо  
єдиний засіб, який тепер залишається застосувати проти них, — це вбивство. Адже сини Дхрітараштри ніколи не 
зможуть  встояти,  коли  побачать  вони  Дхананджайю  і  розлютованого  Бгімасену,  а  також  обох  близнюків,  
подібних до Ями, і шаленого Дхріштадьюмну разом з Ююдханою, як другим його єством, рівно як і Абгіманью  
та п’ятьох синів Драупаді,  Вірату й Друпаду та інших царів,  стійких у своїй могутності,  — всіх проводирів  
акшаухіні військ! Наше військо має достатню міць, воно нескориме і неприступне! Безсумнівно, воно знищить 
військо Дхрітараштри!».1

І коли Крішна сказав так, всі найвищі чоловіки сповнилися радости. Голосний шум підняли вони, зрадівши 
серцями. І ось коли поспішно стало рухатися військо, пролунали накази: «Прийняти бойовий лад!». Звідусіль  
лунало  голосне  іржання  коней  і  суремні  звуки  слонів,  скрип  від  ободів  коліс,  протяжливі  звуки  мушель  і  
оглушливий гуркіт барабанів. І те неприступне військо пандавів, рухаючись з усіх боків, здавалося було подібне 
неприборканому,  повноводному  потоку  Ґанги.  На  чолі  війська  прямували  Бгімасена  й  обидва  сина  Мадрі,  
одягнені в броні, син Субхадри й п’ятеро синів Драупаді, також і Дхріштадьюмна з роду Прішати, а прабхадраки 
і панчали слідували за Бгімасеною. І шум від руху полків, охоплених радістю, піднімався подібно гуркоту океану 
в  день  повні.  І  гул  цей,  здавалося,  досягав  до  самих  небес!  Здатні  проривати  ворожі  ряди,  вої  в  бойових 
обладунках ішли так, сповнені радости. А серед них прямував син Кунті, цар Юдхіштхіра, і разом з ним рухалися  
візки, торговельні крамниці й намети, усілякі перевізні засоби і предмети необхідні в дорозі, скарбниця, метальні  
пристрої й зброя, ворожбити і лікарі. І тих, хто слабкий на силі і виснажений, і тих, хто був служником у почті,  
— усіх узяв із собою цар, відправляючись у похід.

А тим часом правдоуста Драупаді, царівна Панчали, залишалася в Упаплавьї, серед жінок домашнього кола,  
оточена  слугами  і  служницями.  Доручивши  охорону  скарбів  і  жінок  загонам  воїв,  з  яких  одні  стояли 
безперервним рядом, а інші рухалися навколо на відомій відстані від перших, сини Панду виступили в похід з  
величезним військом. Роздавши дарунки у вигляді корів і золота брахманам, які їх оточували і співали їм хвалу, о 
царю, вони рушили шляхом на колісницях, прикрашених дорогоцінними каменями. П’ятеро царевичів країни 
Кекайя, Дхріштакету та могутній син володаря Каші, Шреніман, Васудана і непереможний Шикхандін — всі  
радісні й задоволені, одягнені в панцири, оружні, в гарних оздобах, пішли за царем Юдхіштхірою, оточуючи його 
кільцем. А позаду йшли Вірата,  Яджнясена з  роду Сомака,  Судхарман, Кунтібходжа і  сини Дхріштадьюмни,  
сорок тисяч колісниць і вп’ятеро більше чисельністю — кінноти, і в десятикратній кількості проти цього — піші 
вої, а також шістдесят тисяч воїв на слонах. А Анадхрішті 2 і Чекітана, цар чедіїв, та Сатьякі — усі прямували, 
оточуючи кільцем Васудеву і Дхананджайю. І досягши Курукшетри зі своїм військом у бойовому порядку,  ті 
войовничі сини Панду виглядали подібно ревучим бикам. І вступивши на Курукшетру, ті приборкувачі ворогів 
засурмили у свої  мушлі.  Також засурмили у свої  мушлі  Васудева і  Дхананджайя.  І  почувши закличний звук  
Панчаджаньї,  подібний  до  гуркотів грому,  все  воїнство  пандавів  сповнилося  радости.  І  левиний  клич  воїв, 
стрімких у своєму пориві, змішаний зі звуками мушель і гуркотом барабанів, оголошував одночасно і всю землю, 
і небесне склепіння, і океани!

Потім цар Юдхіштхіра велів своєму війську отаборитися на зручному місці, рівному і тінистому, багатому 
травою і сухим паливом. Уникаючи місця спалення трупів,  святилищ богів, ашрамів великих мудреців, місць 
священних омивань і інших святих місць, син Кунті, цар Юдхіштхіра, розташував свій табір на чудовій частині 
рівнини, без солончаків, сприятливій та священній. А потім, вставши знову,  після того як верхові й запряжні  
тварини цілком відпочили, він радісно рушив далі, оточений сотнями й тисячами царів земних. А Кешава разом з 
Партхою почали роз’їжджати зі сторони в сторону, розставляючи сотнями загони військ, виставлених у застави.  
А Дхріштадьюмна з роду Прішата і найкращий воїн-колісничний, могутній Ююдхана, інакше прозваний Сатьякі,  
виміряли місце для табору. Досягнувши священної ріки Хіранваті на Курукшетрі, з чистими водами, вільної від  
мулу та  дрібних каменів,  із  приємними місцями для священних омивань,  Кешава наказав  там вирити рів,  о  
нащадку Бгарати, і для його охорони розмістив достатню кількість війська, віддавши необхідні розпорядження.
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І  дотримуючись  правила,  яке  існувало  у  шляхетних пандавів  для  устрою табору,  Крішна велів  розбити 
намети для союзних царів. І дорогі намети, неприступні для нападів, були на відстані один від іншого, розбиті по  
рівнині сотнями й тисячами для тих царів. І намети ті, о царю царів, немов уподібнювалися високим палацам і  
були оснащені удосталь водою і паливом, усілякою їжею і стравами. Там перебували сотні вправних майстрів,  
що одержують належну їм плату, і вельми досвідчених лікарів, забезпечених усілякими засобами і приладдям. І в  
кожному наметі  цар Юдхіштхіра розпорядився покласти купи  тятив і  луків,  кольчуг  і  зброї,  а  також меду і 
пряженого масла,  товченої смоли, достатні  запаси води й корму для худоби,  лушпайки й деревного вугілля.  
Величезні  дерев’яні  машини,  залізні  стріли,  піки,  двосічні  мечі  й  сокири,  луки,  обладунки  й  інша  лицарія  
сподобалася  тоді  воям  через  їхню  придатність  до  битви.  Там  поставало  погляду  безліч  слонів,  покритих 
сталевими латами, з гострими шипами на них, подібних до гір і здатних боротися із сотнями й тисячами воїв. І  
довідавшись, що пандави розташувалися там табором, союзники, о нащадку Бгарати, разом зі своїми військами й 
верховими і в’ючними тваринами, стали прибувати туди, як було їм зазначено. Багато царів, які дотримувалися 
обітниці помірности, випили освяченої соми і роздали були багаті дарунки брахманам при жертвопринесеннях,  
з’їхалися туди заради перемоги синів Панду.

Так вістить розділ сто сорок дев’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 0
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Почувши про те, що Юдхіштхіра виступив зі своїми військами у похід, бажаючи почати бій, і отаборився на 

Курукшетрі, під охороною Васудеви, в союзі з Віратою, Друпадою і їхніми синами, в оточенні кекайїв і врішніїв 
та сотень інших царів, під охороною могутніх воїв-колісничних, немов могутній Індра — адітьями, які відповідні  
заходи  вжив  цар  Дурьйодхана?  Я  бажаю  почути  докладно,  о  багатий  подвигами,  про  те,  що  відбулося  на 
Курукшетрі під час того страшного сум’яття на зборах кауравів. Адже пандави і Васудева, Вірата і Друпада,  
Дхріштадьюмна,  царевич  Панчали,  і  Шикхандін,  могутній  воїн-колісничний,  а  також  відважний  Ююдхана,  
нескоримий  навіть  богами,  можуть  у  битві  навести  жах  навіть  на  раті  самих  богів!  Тому  я  бажаю почути 
докладно, о багатий покаянням, про всі ті дії, які були початі кауравами й пандавами!

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Коли нащадок роду Дашарха відправився назад, цар Дурьйодхана, звернувшись тоді до Карни, Духшасани і  

Шакуні, так сказав: «Адхокшаджа виїхав до партхів, не досягши своєї мети. Перейнятий гнівом, він безсумнівно 
буде заохочувати їх до виступу, бо вельми бажана Васудеві війна між мною і пандавами. А Бгімасена і Арджуна  
завжди дотримуються думки того нащадка роду Дашарха. Сам же Аджаташатру перебуває тепер під великим 
впливом Бгіми й Арджуни. Колись він, разом з усіма своїми братами зазнав від мене переслідувань. А з Віратою і 
Друпадою  була  мною  затіяна  ворожнеча.  Слухняні  волі  Васудеви,  обидва  вони  стали  проводирями  військ 
Юдхіштхіри. Отже бій, який має бути,  буде страшним і змусить від жаху підніматися волоски на тілі. Тому,  
відкинувши повільність, звеліть зробити всі необхідні приготування до війни. Нехай володарі землі, союзники 
мої напнуть намети, сотнями й тисячами на Курукшетрі, досить просторі й неприступні для ворогів, причому 
вони повинні бути близько розташовані від місць з водою та паливом, і в такий спосіб, щоб шляхи до них для  
постачання  припасами  ніколи  не  могли  бути  відрізані  ворогами.  І  вони  повинні  бути  оснащені  купами 
дорогоцінних каменів, заповнені всілякою зброєю і обвішані прапорами і знаменами. І нехай для них шляхи з  
міста в табір будуть зроблені рівними. Нехай сьогодні ж буде оголошено без зволікання, що наш виступ у похід  
почнеться завтра!». І ті шляхетні вої, пообіцявши вигуками «добре», зробили охоче, на наступний день, все так,  
як було наказано, заради знищення царів земних. Тим часом всі володарі ці, почувши про те веління царя, встали  
зі своїх дорогих сидінь, обурюючись на ворогів. І вони почали повільно потирати свої руки, подібні до колод, в 
блискові золотих браслетів, змащені сандалом і запашним алое. Вони почали також надягати лотосоподібними 
руками своїми тюрбани, верхнє й нижнє вбрання і усілякі прикраси. Кращі з воїв-колісничних, спостерігали за 
спорядженням колісниць,  а  знавці  коней запрягали коней,  а ті,  хто вправний у навчанні  слонів,  споряджали 
слонів.  І  всі  ті  вої  одягалися в різного виду гарну,  золоту броню і  споряджатися різною зброєю.  А піші вої 
вибирали всіляку зброю і надягали на себе різні обладунки, що переливаються золотом. І велике те місто сина  
Дхрітараштри, переповнене радісними людьми, о нащадку Бгарати, було у сильному збуджені, ніби під час свята.  
І тоді, о царю, столиця кауравів перед майбутнім боєм виглядала немов океан при сході місяця — з величезними 
юрбами людей замість вод і вирів, з колісницями, слонами й конями замість риб, зі звуками мушель і гуркотом 
барабанів замість гуркоту хвиль, з безліччю скарбниць замість перлів і дорогоцінних каменів, з різноманітними 
прикрасами і збруєю замість хвиль, із блискучою зброєю замість білої піни, з рядами палаців замість гір біля його 
берегів, з вулицями та торговельними крамницями замість глибоких озер морських!

Так вістить розділ сто п’ятдесятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 1
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Згадуючи  слова,  сказані  Васудевою,  Юдхіштхіра  знову  спитав  того  нащадка  з  роду  Врішни:  «Як  міг 

нечестивий Дурьйодхана сказати це? Коли наступив такий час, то що ж нам слід почати, о нев’янучий славою? 
Як маємо ми діяти аби не відступитися від свого закону? Ти, о Васудево, знаєш думку Дурьйодхани, Карни й 
Шакуні, сина Субали, а також мою і братів моїх. Ти також чув слова, сказані, як Відурою, так і Бгішмою. О  
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велемудрий, ти також чув, у всій повноті, слова мудрости від Кунті! Залишаючи осторонь все це, скажи нам без  
коливань, о міцнорукий, подумавши ретельно, про те, що може послужити для нашого блага?».

Почувши  ці  слова  Царя  справедливости,  згідні  із  законом  і  мирською  користю,  Крішна  тоді,  голосом 
глибоким ніби гуркіт хмар або барабанів, промовив у відповідь: «Ті благі, згідні із законом і користю слова, які я  
сказав на зборах кауравів, не знайшли відгуку в царевича з роду Куру,  у якого обман заміняє собою мудрість!  
Дурний, він анітрішки не слухається порад ні Бгішми, ні Відури, ні даних мною. Він зневажає всіма. Він не хоче  
домагатися справедливости, він не бажає слави. Той нечестивець, покладаючись на Карну,  вважає, що все ним 
уже виграно. Адже Суйодхана наказав навіть вкинути мене у поруб. Але він, злодумний, що зневажає веліннями 
старших,  не досяг здійснення того бажання.  Ні  Бгішма,  ні  Дрона не сказали тоді  нічого  путнього.  Всі  вони  
слідували  Дурьйодхані,  крім  Відури,  о  нев’янучий  у  славі!  Шакуні,  син Субали,  Карна  й  Духшасана  — всі 
однаково дурні — дали йому, дурному й мстивому, негідні поради стосовно тебе. Що користи говорити мені тут  
про усе, що сказали каурави! Коротше, той зловмисник не ставиться до тебе прихильно! Навіть у всіх царях цих,  
що  представляють  війська  твої,  немає  стільки  гріховности  тієї  й  злости,  скільки  укладено  лише  в  одному 
Дурьйодхані. А щодо нас, то ми зовсім не бажаємо укладати мир з кауравами, жертвуючи своїм надбанням! Тому 
війна — це єдине, що може бути тепер!».

Почувши ті слова, сказані Васудевою, царі всі, не говорячи нічого, дивилися в обличчя царю Юдхіштхірі, о 
нащадку Бгарати! А Юдхіштхіра, розуміючи намір тих царів, віддав разом із Бгімою, Арджуною і близнюками 
наказ готуватися до битви. І коли наказ був оголошений серед війська пандавів, піднявся великий шум і зраділи 
вої. Цар справедливости Юдхіштхіра, бачачи невідворотність убивства тих, хто не заслуговує вбивства, почав 
глибоко зітхати й, звернувшись до Бгімасени та Віджайї, сказав: «Те, через що я пішов у ліс вигнання і через що 
я переніс такі злидні, — те найбільше нещастя, насувається на нас невідворотно! Те, заради чого докладалися  
нами великі зусилля, полишає нас, немов через наші ж власні старання. З іншого боку, хоча зусилля до того і не 
прикладалися,  велике  нещастя  однаково  осягає  нас.  Як  же  можна  починати  бій  проти  тих,  хто  зовсім  не  
заслуговує бути вбитим? Яка ж може бути перемога для нас в тому, що ми вб’ємо наших старих наставників?».

Почувши це від Царя справедливости, Савьясачин, приборкувач ворогів, повторив Юдхіштхірі ті слова, які 
були сказані Васудевою. І він додав ще: «Ти, о царю, звичайно зрозумів повністю всі слова Кунті й Відури, які  
переказав тобі син Девакі! Адже обоє вони не скажуть нічого несправедливого — таке тверде переконання моє!  
Крім  того,  о  Каунтейє,  не  личить  тобі  відступати  назад,  не  вступивши  у  битву!».  Вислухавши  ці  слова 
Савьясачина, Васудева теж промовив із посмішкою, звертаючись до Партхи: «Це саме так, як ти сказав!». І тоді  
пандави, о великий царю, звернули думки свої на майбутній бій і разом зі своїми воями щасливо провели ту ніч.

Так вістить розділ сто п’ятдесят перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 2
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
І коли пройшла ніч, цар Дурьйодхана вишикував у належному порядку одинадцять акшаухіні своїх військ, о  

нащадку Бгарати! І розділивши людей, слонів, колісниці й коней на три групи:  вищу,  середню й нижчу,  той  
володар людей наказав розставити їх серед підрозділів своїх військ,  відповідно — спереду них,  посередині і  
позаду.  Забезпечені  запасними  дерев’яними  осями  для  заміни  ушкоджених  у  битві,  великими  сагайдаками, 
перевезеними  на  колісницях,  шкіряними  захисними  щитами  з  боків  колісниць,  колючими  дротиками, 
сагайдаками, підвішеними з боків коней і  слонів,  залізними списами, невеликими сагайдаками, які  несуть  на 
спині піхотинці, і  каменями, та іншими засобами для нанесення удару,  із прапорами і знаменами, з важкими  
стрілами для луків, з різного роду арканами, путами і сітями, із загостреними дерев’яними кийками, з олією і  
чорною патокою, із глиняними посудинами, наповненими отруйними зміями, з розтовченою смолою й іншими 
легкозаймистими  речовинами,  з  короткими  піками,  оснащеними  гучними  дзвіночками,  усі  з  різного  виду 
сокирами і топірцями з відточеним вістрям, з колісницями, покритими по обидва боки тигровими і леопардовими 
шкурами, з сурмами і ріжками, із дротиками та усякою іншою метальною зброєю, із сокирками й заступами, із  
полінами просоченими у маслі, та із пряженим маслом — всі ці різні види військ Дурьйодхани, що складаються з 
воїв прекрасних зовнішністю, блищали подібно вогням! А одягнені в броні, вправні у володінні зброєю і добре  
обізнані на породах коней, герої-вої, високі родом, були використані, як візники.

Кожна колісниця була оснащена зброєю і необхідними лікарськими травами, була прикрашена прапорами і 
знаменами. Кожна з них була запряжена четвіркою жвавих коней з боками, вкритими кольчугою, і в кожній з них  
перебувало по сотні луків. Один візник приймався на двох коней, запряжених до дишля колісниці попереду, а  
двоє інших візників — на двох коней, запряжених по обидва боки до коліс. І обоє останніх були чудовими воями-
колісничними,  а  головний  воїн-колісничний  був  вправний  у  керуванні  кіньми.  І  тисячі  таких  колісниць,  
оздоблених золотом, оборонених подібно укріпленим містам і неприступних для ворогів, були розставлені з усіх  
боків. Подібно коням колісниць і слони з боками покритими панциром, були добре оснащені, і на кожному з них 
сиділо семеро воїв. У такому спорядженні вони були подібні пагорбам, прикрашеним дорогоцінними каменями.  
Двоє із цих семи тримали стрекала, двоє були чудовими лучниками, двоє інших були кращими мечниками, і  
один,  о  царю,  був  озброєний  пікою  і  тризубцем.  І  все  військо  володаря  кауравів,  о  царю,  було  заповнене 
тисячами збуджених слонів, навантажених зброєю і сагайдаками стріл.

Там були  десятки  тисяч  коней із  вершниками,  одягненими у  броні,  у  гарних  прикрасах і  з  прапорами.  
Обчислювальні багатьма сотнями й тисячами, всі коні були легко керовані і покірні, всі були покриті золотими 
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прикрасами  і  слухняні  волі  своїх  їздців.  Були  там  також  сотні  й  тисячі  піших  воїв,  різних  за  статурою  і 
зовнішністю, у різних обладунках,  оружні  різного виду зброєю і обвішаних золотими прикрасами. На кожну 
колісницю припадало десять слонів,  на кожного слона — десять коней, а на кожного коня припадало всюди 
десять воїв, щоб охороняти від поранень ноги слона. А в якості запасного засобу для зімкнення прорваних лав, 
був виділений великий загін війська. Тут на кожну колісницю було додано п’ятдесят слонів, на кожного слона —  
сотня коней, а на кожного коня — сім піших воїв. П’ятсот слонів і стільки ж колісниць, тисяча п’ятсот коней і дві  
тисячі  п’ятсот  піхотинців  становлять  військо  «сіна».  Десять  сіна  становлять  «прітану»,  десять  прітана  — 
«вахіні». Однак у звичайній мові назви «вахіні», «прітана», «сіна», «дхваджині», «садіні» і «чаму», «акшаухіні» і  
«варутхіні» вживаються в однаковому значенні.

В  такому  порядку  мудрим  царем  кауравів  були  вишикувані  війська.  Усього  військ,  з  обох  сторін 
налічувалося одинадцять і сім акшаухіні. З них, сили пандавів складалися із семи акшаухіні, в той час як сили  
кауравів  становили  десять  і  ще  одне  акшаухіні.  П’ятдесят  п’ять  чоловік  становлять  «патті»,  а  три  патті  — 
«сенамукху»,  що також називається «гульма». Десять гульма становлять  «гану».  У військах Дурьйодхани були 
десятки тисяч таких ган, що складаються з воїв здатних вражати ворогів і спраглих до боротьби. Міцнорукий цар  
Дурьйодхана,  обравши  серед  них  хоробрих  і  мудрих  воїв,  призначив  їх  тоді  своїми  воєначальниками.  І  
скликавши кращих з чоловіків — Кріпу, Дрону, Шалью і царя країни  Синдху,  могутнього воїна на колісниці, 
Судакшину,  правителя  Камбоджі,  і  Крітавармана,  сина  Дрони і  Карну,  а  також Бхурішраваса,  Шакуні,  сина 
Субали,  і  Бахліку,  могутнього  воїна-колісничного,  він,  за  встановленими  правилами,  поставив  тих  царів 
очільниками для кожної з  акшаухіні  військ своїх.  І  щодня,  і  в будь-яку годину,  о нащадку Бгарати,  він сам 
особисто давав їм постійно різні вказівки. І призначені таким чином, всі вої ті, разом з їхніми прихильниками, о  
царю, палко бажали зробити те, що було найбільш приємно цареві.

Так вістить розділ сто п’ятдесят другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ВИСТУП У ПОХІД

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ВИСТУП У ПОХІД
1 Хоча  і  звертався  з  питанням  Юдхіштхіра  до  Крішни,  останній  дипломатично  ухиляється  назвати  верховного  

воєначальника для військ Юдхіштхіри, серед котрих він перебуває і сам. (вгору)
2 Анадхрішті (anādhrşţi)— доблесний воїн магаратха, послідовник Крішни і полководець ядавів. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ПРИСВЯТУ БГІШМИ

Р о з д і л  1 5 3
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Потім син Дхрітараштри,  у  супроводі  всіх  царів,  звернувшись  до  Бгішми,  сина  Шантану,  із  шанобливо 

складеними долонями сказав: «Без верховного воєначальника навіть могутнє військо, вступивши у битву, буває  
знищено подібно мурашнику.  Адже у двох людей розум ніколи не може бути однаковим. Також і між двома  
воєначальниками відбувається  взаємне  суперництво  в доблесті.  О  премудрий,  чулисьмо,  що одного разу  всі  
брахмани з піднятим прапором із трави куша вступили у битву з хайхаями, наділеними невимірною силою. За  
ними пішли вайшьї і шудри, о діду мій! І ось на одній стороні опинилися три касти, а на іншій — одні ці тури  
серед кшатріїв. Однак у боях, ті три касти знову й знову зазнавали поразки, а кшатрії, хоча й були на самоті,  
перемагали  численне  протиборче  військо.  Тоді  найкращі  з  брахманів  запитали  самих  кшатріїв  про  причину 
цього. І ті, хто був знавцем закону, о діду мій, сказали їм сущу правду: «У битві ми слухаємося тільки одного 
начальника,  наділеного  великим розумом,  тоді  як  ви  роз’єднані  один з  одним і  дієте  з  волі  свого  власного  
розуму!».  Тоді  ті  брахмани  призначили  одного  із  двічінароджених  своїм  верховним  воєначальником  — 
хороброго і вправного у засобах політики. І вони перемогли потім кшатріїв.

Таким чином, своїх ворогів у битві завжди перемагають ті, хто призначає собі досвідченого, хороброго й  
бездоганного воєводу, відданого благу свого війська. Щодо тебе, то ти рівний самому Ушанасу й завжди бажаєш 
мені  блага.  Ти  не  можеш  бути  вбитим,  і  ти  відданий  справедливості.  Тож  будь  нашим  верховним 
воєначальником. Як сонце серед усіх  світил,  як місяць для рослин, що міняють своє листя,  як Кубера серед  
якшів,  як Васава серед марутів,  як Меру серед гір,  як Супарна  серед літаючих, як Кумара серед бхутів  і  як  
Пожиратель жертв серед вісьмох Васу, так і ти серед нас! Бо під твоєю охороною, як небожителі — під Шакрою,  
ми, без сумніву, будемо непереможні навіть для самих богів! Як син Паваки на чолі богів, прямуй у нас на чолі, і  
ми підемо за тобою наче телята — за биком.

Б г і ш м а  м о в и в :
О міцнорукий, це саме так, як ти говориш, о нащадку Бгарати! Але ж і пандави також дорогі для мене, як і ви 

самі! Тому я повинен буду також бажати і їм добробуту,  о володарю людей, хоча мені й слід боротися заради 
тебе, як була про це раніше дана обіцянка. Я не бачу воїна, рівного мені на землі, крім того тигра серед людей —  
Дхананджайї, сина Кунті! Обдарований великим розумом, він обізнаний на багатьох видах небесної зброї. Однак 
цей Пандава ніколи не буде боротися зі мною у битві відкрито. Міццю своєї зброї я можу в одну мить зробити  
безлюдним цей всесвіт разом з його богами, асурами, ракшасами і людьми. Та проте, сини Панду не можуть бути  
знищені мною, о володарю людей! Тому я буду послідовно вбивати по десять тисяч воїв щодня. Якщо вони не 
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вб’ють  мене  раніше  на  прі,  я  буду  в  такий  спосіб  винищувати  їх  військо,  о  нащадку  роду  Куру!  Є  інше 
міркування,  о  царю,  чому  я  охоче  буду  проводирем  військ  твоїх.  Зволь  про  це  почути.  Нехай  або  Карна  
побореться першим, або я сам, о володарю землі! Бо син візника завжди ревно суперничає зі мною у битві.

К а р н а  с к а з а в :
Поки  живе  син Ґанги,  о  царю,  я  ніколи не  буду  боротися.  Коли ж буде  Бгішма вбитий,  я  поборюся  із 

Власником лука Гандіви!
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Потім син Дхрітараштри, за встановленими правилами, призначив Бгішму верховним воєводою, роздавши 

при цьому багаті дарунки. І той, коли був присвячений на очільника військ, засяяв величчю. Тоді, за наказом  
царя, слуги весело заграли на сотнях мушель і вдарили у барабани та литаври. Нескінченні левині кличі воїв і  
мукання в’ючних тварин лунали в таборі. З неба, хоча й безхмарного, линула кривава злива, перетворюючи ґрунт  
на  брудне  місиво.  Раптово  виникали  сильні  вихори  і  землетруси,  слони  видавали  суремні  звуки,  і  все  це  
приводило серця воїв у зневіру. Чулися голоси якихось невидимих істот, а з неба падали метеори. І шакали вили 
протяжно й голосно, віщуючи цим велику небезпеку. Все це, й багато інших грізних знамень, о царю, з’являлися 
сотні  разів,  коли цар Дурьйодхана  присвятив сина Ґанги на проводиря військ своїх.  І  призначивши Бгішму,  
нищителя ворожих військ, верховним воєначальником, він спонукав двічінароджених, за безліч золотих нишків і  
запропонованих у дарунок корів, вимовити благословення. І оспіваний побажаннями перемоги, оточений воями, 
із сином ріки Ґанги попереду й у супроводі братів своїх, він рушив тоді до Курукшетри зі своїм величезним  
військом. І обійшовши навкруги рівнину в супроводі Карни, цар кауравів велів тоді відміряти для табору рівну 
місцину. І табір, розбитий на чудовому і родючому місці, багатому травою і паливом, красувався так, немов це 
був той Хастінапур.

Так вістить розділ сто п’ятдесят третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 4
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Коли Юдхіштхіра почув про те, що Бгішма, шляхетний син ріки Ґанги, кращий з усіх хто носить зброю, дід  

нащадків Бгарати й прапор усіх царів, той герой, рівний Бріхаспаті розумом, а терпінням — Землі, подібний до 
Океану глибиною своєї душі й стійкий мов Хімаван, шляхетністю ж подібний до володаря створінь, а величчю 
своєї  сили  —  самому  Сонцю,  здатний,  подібно  могутньому  Індрі,  нищити  своїх  ворогів  зливами  стріл,  
призначений надовго 1 головою військ кауравів у переддень страшного і жахливого жертвопринесення битві, від 
якого зимно в тілі,  — що сказав  міцнорукий  син Панду,  добре  обізнаний на  всіх  настановах?  І  що сказали 
Бгімасена і Арджуна? І що тоді вчинив Крішна?

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Обдарований великим розумом Юдхіштхіра, знавець у виборі засобів дозволених до застосування під час  

великих нещасть і небезпек, коли почув про це, скликав до себе всіх братів своїх і Васудеву з роду Сатвата. І  
промовив тоді кращий з велемовних такі слова м’яким голосом: «Зробіть обхід військ і залишайтеся напоготові,  
одягнені в броні. Перший бій має бути вам з дідом нашим. Тому спостерігайте за полководцями семи акшаухіні  
військ моїх!».

В а с у д е в а  с к а з а в :
Ті важливі за значенням слова, які тобі належало сказати в такому випадку, як цей, уже сказані тобою, о туре  

з роду Бгарати! Це й мені подобається, о міцнорукий! Тому варто зробити те, що необхідно робити далі. Нехай 
же, дійсно, будуть призначені сім проводирів для війська твого!

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Запросивши тоді Друпаду, Вірату і того бика з роду Шині (Сатьякі), Дхріштадьюмну, царевича Панчали, і 

царя  Дхріштакету,  Шикхандіна,  теж царевича  Панчали,  і  Сахадеву,  правителя  Магадхи,— цих сімох героїв,  
могутніх лучників,  що прославляють битву,  Юдхіштхіра присвятив їх, відповідно до правил,  у воєводи семи  
акшаухіні  своїх  військ.  А  верховним  воєводою  над  усіма  він  призначив  Дхріштадьюмну,  породженого  з 
палаючого жертовного вогню заради знищення Дрони. А проводирем усіх цих шляхетних воєначальників, разом 
узятих, він призначив Дхананджайю із шовковистим волоссям. Керівником же Арджуни й візником його коней  
став прекрасний і велемудрий Джанардана, молодший брат Санкаршани.

Бачачи,  що війна,  обтяжена великими нещастями, уже  готова вибухнути,  у  табір царя пандавів з’явився 
Халаюдха в супроводі Акрури,2 Гади і Самби, Ульмуки (син Баларами) й інших, сина Рукміні Прадьюмни і синів 
Ахуки із Чарудешною на чолі. Оточений і охоронюваний тими воями, найпершими з роду Врішни, подібними до 
могутніх тигрів, немов Васава — марутами, міцнорукий і прекрасний Баларама, одягнений у синій шовковий 
одяг, що нагадував собою вершину Кайласи, з грайливою ходою лева, з очима червоними по кутках від хмелю,  
прийшов туди саме в цей час. І побачивши його, Цар справедливости й Кешава, великий у своєму блиску, син 
Прітхи Врікодара, страшний у своїх діяннях, і Арджуна, власник лука Гандіви, й інші царі, які перебували там,  
встали тоді зі своїх сидінь. І підійшовши до Халаюдхи всі вони вшанували його. Тоді цар пандавів торкнувся  
його руки своєю рукою. А Халаюдха, приборкувач ворогів, ушанувавши у відповідь Вірату і Друпаду, старших за 
віком, сів на одному сидінні разом з Юдхіштхірою. І коли царі ті сіли навкруги, син Рохіні, кинувши погляд на  
Васудеву, почав говорити.
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«Ця жахлива і страшна загибель людей неминуча. Це безсумнівне веління долі, але я тішу себе надією, що 
побачу  всіх  вас  разом  із  друзями,  які  повернулися  з  тої  битви  при  здоров’ї,  цілими  і  неушкодженими. 
Безсумнівно настав вже час для всіх кшатріїв землі, які зійшлися разом. Має бути страшне побоїще, що покриє 
землю брудним місивом із плоті й крови! Я постійно говорив Васудеві наодинці: «Стався із однаковою увагою до 
тих, хто пов’язаний однаковими родинними зв’язками з нами, о Нищителю Мадгу! Бо, як пандави доводяться  
нам родичами, так і цар Дурьйодхана! Тому і йому теж ти надай по-справедливості свою підтримку. Адже він 
постійно просить про неї!». Але заради тебе Нищитель Мадгу не звертав уваги на ті слова мої. Дивлячись на  
Дхананджайю,  він  усією  душею  віддався  вашій  справі.  Перемога  пандавів  безсумнівна  —  таке  моє  тверде 
переконання, бо таке бажання Васудеви, о нащадку Бгарати! Що ж до мене, то я не смію глянути на світ без  
Крішни на моїй стороні. Тому я слідую усьому, чого має намір досягти Кешава! Адже обидва цих героя, вправні 
у бою на палицях, — мої учні! Тому я однаково прихильний, як до Бгіми, так і до царя Дурьйодхани. З цієї  
причини я відправляюся тепер у паломництво до місць священних омивань Сарасваті. Бо не можу я дивитися  
байдуже, як будуть гинути каурави!».

Сказавши так, міцнорукий Рама отримав дозвіл пандавів піти. І змусивши Нищителя Мадгу повернутися,  
щоб той не проводжав його далі, він відправився у паломництво до місць священних омивань.

Так вістить розділ сто п’ятдесят четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 5
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
У  цей  саме  час,  у  табір  пандавів  прибув  син  Бгішмаки,  відомий  усюди  під  ім’ям  Рукмін.  Шляхетний 

Бгішмака, що інакше прозивався царем Хіраньяломапом, був другом самого Індри. Найбільш прославлений серед 
нащадків Бходжи,  він був  захисником одноплемінників Амріти (брат Бгішмаки)  і  володарем усієї  південної 
країни.  Рукмін  же  був  учнем  прославленого  Друми,  того  лева  серед  кимпурушів,  які  мешкали  на  горі 
Гандхамадані, і засвоїв від нього всю військову науку разом із чотирма її частинами. Міцнорукий, отримав він  
також чудовий, нетлінний лук, що належав могутньому Індрі й був рівним по силі своїй луку Гандіва або міг  
зрівнятися з луком Шарнгою, яким володів Крішна.  Були три небесних луки у володінні небожителів:  це — 
Гандіва,  що  належав  Варуні,  лук  Віджайя,  яким  володів  могутній  Індра,  і  чудовий  лук  Шарнга,  наділений  
великою міццю, — про який речуть, що він належав Вішну. І луком тим, здатним вселяти страх у вороже військо,  
володів  Крішна.  Лук  Гандіву  одержав  син  Пакашасани  від  Паваки,  під  час  спалення  лісу  Кхандава,  а  лук  
Віджайю одержав від Друми Рукмін, великий своєю міццю. Розірвавши сіті Мури і вбивши завдяки своїй силі 
самого Муру, Хрішикеша потім переміг Нараку, сина Землі. І коли він відбирав назад сережки з дорогоцінних  
каменів  у  Адіті,  отримав він  тоді  шістнадцять  тисяч дівчат,  усілякі  камені  дорогоцінні  і  найчудовіший  лук  
Шарнгу.  Рукмін  же,  отримавши  лук  Віджайю,  дзенькіт  якого  нагадує  гук  хмар,  з’явився  до  пандавів,  ніби  
лякаючи весь всесвіт.

Ще колись,  запишавшись силою рук  своїх,  той герой Рукмін  не міг  перенести викрадення своєї  сестри 
Рукміні  мудрим Васудевою.  Давши клятву:  «Я  не  повернуся,  поки не  вб’ю Крішну»,—  він  пустився  тоді  в 
погоню за тим нащадком з роду Врішни, найкращим з усіх, хто носить зброю. У супроводі величезного війська 
чотирьох  видів,  яке  нагадувало  потік  бурхливої  Ґанги  і  яке  далеко  розтягнулося  на  своєму  шляху,  оружне  
різноманітною зброєю і  одягнене в  обладунки,  й почав був  він переслідувати Варшнейю,  володаря і  творця 
всього, що досяжне через  глибоке зосередження.3 І  коли він наздогнав його,  о царю, сам він був розбитий і  
осоромлений. І тому він не повернувся в своє місто Кундіну. А на місці тім, де був він переможений Крішною,  
той згубник ворожих героїв побудував чудове місто, за назвою Бходжаката.4 І наповнене величезним військом, з 
безліччю слонів і коней, те місто, о царю, стало широко відоме на землі під такою назвою.

І ось, оточений акшаухіні могутнього війська, той цар з роду Бходжа, що володіє великою міццю, з’явився в  
табір  пандавів.  Одягнений  у  панцир,  збройний  мечем,  луком  і  стрілами,  у  шкіряних  нарукавниках,  він  на  
колісниці  вступив  у  ряди того  великого  війська  під  прапором,  що сяє  подібно сонцю,  і  дав  про себе  знати 
пандавам, з бажання зробити приємне Васудеві.  І  цар Юдхіштхіра, наблизившись до нього, вшанував його. І  
прийнятий, як личить, з пошаною і привітністю синами Панду, Рукмін у відповідь привітав усіх їх і розташувався 
трохи відпочити, разом зі своїм військом. Потім, звернувшись до Дхананджайї, серед героїв, що зібралися там, 
він сказав синові Кунті: «Якщо ти боїшся, о Пандаво, то я буду тут, щоб виступити твоїм помічником у битві! Я 
надам тобі таку допомогу в битві, яка буде нестерпна для ворогів! Бо немає жодної людини в цьому світі, рівної  
мені в доблесті. Убивши ворогів твоїх у битві, я відплачу свій борг, о Пхалгуно!». Так він сказав у присутності  
Царя справедливости й Кешави, і при цьому його чули всі ті, що зібралися там, земні володарі й усі інші вої в  
таборі.  Тоді,  кинувши  оком  на  Васудеву  і  Царя  справедливости  —  Пандава  мудрий  син  Кунті,  промовив, 
посміхаючись дружнім тоном:

«Коли, о герою, при поїздці кауравів до пастуших таборів, я боровся з могутніми гандхарвами, хто був тоді  
моїм другом, який допомагав мені? І в тому страшному зіткненні з богами і данавами, які в безлічі згуртувалися 
разом  при  спаленні  лісу  Кхандава,  хто  був  союзником  моїм,  коли  я  боровся  з  ними?  І  коли  я  боровся  з  
ніватакавачами й іншими данавами-калакейями, хто був тоді моїм союзником у битві? Також і при місті Вірати,  
коли я боровся із численними кауравами, о високоповажний, хто був моїм союзником у битві? Віддаючи данину  
поваги в битві Рудрі, Шакрі, Вайшравані й Ямі, Варуні та Паваці, Крипі, Дроні й Мадгаві, сам я ношу небесний 
тугий лук Гандіву,  величезний силою, і я також оснащений невичерпними стрілами і оружний божественною 

143



зброєю.  Породжений в роду кауравів,  особливо як син Панду,  називаючи, як учень,  учителем своїм Дрону і  
маючи союзником своїм Васудеву, як може людина, подібна мені, о тигре серед людей, сказати навіть самому 
Індрі озброєному громовою стрілою, слова «я боюся», — слова які ганьблять її славу? Я не боюся, о міцнорукий,  
і немає у мене потреби в союзнику! Тому йди в інше місце, або залишайся, як ти сам хочеш!».

Тоді,  повернувши  своє  військо,  подібне  до  океану,  Рукмін  відправився  до  Дурьйодхани,  о  туре  з  роду 
Бгарати!  І  з’явившись до нього,  той володар людей сказав Дурьйодхані  те  ж саме.  Але той,  вважаючи себе  
героєм, точно так само відмовив йому. Таким чином, о великий царю, двоє відвернулися від прийдешньої битви 
— син Рохіні Рама, і з роду Врішни ж Рукмін, володар землі. В той час як Рама пішов у паломництво до місць  
священних омивань,  а  син Бгішмаки Рукмін  відправився своїм шляхом,  пандави знову сіли щоб порадитися 
разом. І ті збори Царя справедливости, з численними царями, блищали подібно небесному склепінню всіяному 
зірками, з місяцем посередині, о нащадку Бгарати!

Так вістить розділ сто п’ятдесят п’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 6
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Після того як війська були вишикувані  у бойові  лави на Курукшетрі,  о туре  серед двічінароджених, що 

робили тоді каурави, спонукувані долею?
В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Коли  війська  вишикувалися  в  бойові  лави,  о  туре  з  роду  Бгарати,  і  вої  приготувалися  до  битви,  

Дхрітараштра,  о  великий  царю,  сказав  таке  слово  Санджайї:  «Підійди,  о  Санджайє,  і  розкажи  мені  в  усіх  
подробицях  про  те,  що  трапилося,  коли  таборилися  війська  кауравів  і  пандавів?  Тільки  долю  я  вважаю 
найвищою, а зусилля людські — марними, бо хоча я й розумію згубні наслідки війни, які приводять лише до 
загибелі, все ж я не маю сил приборкати свого сина, захопленого безглуздою грою в кості і обманом, який вважає  
це мудрістю. І разом з тим, розуміючи все це, не можу я вберегти свій власний добробут. Адже мій розум, о  
візнику, здатний зауважувати різні помилки, але коли я наближаюся до Дурьйодхани, то розум мій відхиляється  
убік від правильного шляху! А коли це так, о Санджайє, нехай буде те, що має бути! Справді, адже розлучитися  
зі своїм тілом у битві є законом для всякого кшатрія, гідного вихваляння!».

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Це питання, о великий царю, як ти волиш його поставити, гідне тебе! Проте не треба тобі покладати всю 

провину лише на Дурьйодхану.  Слухай  же мене,  о  царю,  як я  скажу про це докладно.  Людина,  що досягає 
нещастя своїми вчинками, не повинна звалювати провину на долю або на час, о великий царю, той серед людей,  
хто робить будь-який негожий вчинок, заслуговує смерти, бо він робить такі вчинки, які засуджені всіма людьми.  
Пандави, які знесли образи за ігорною дошкою, зі своїми радниками, все ж перенесли сповна ті образи, о кращий 
з людей, дивлячись лише на тебе! Вислухай від мене повністю про те, яке страшне вбивство готове вже відбутися 
у битві, — убивство коней і слонів, а також царів, що володіють невимірною міццю. Слухаючи мене уважно, о  
великий  царю,  про  загибель  усього  світу  у  великій  битві,  яка  насувається,  і  як  це  має  відбутися,  не  будь 
мінливий, а залишайся твердим у своїй думці, а саме в тому, що людина ніколи не буває влаштовувачем своїх  
справ, гарні вони чи погані. Адже, справді, людина, подібно дерев’яній машині, не є господарем у всьому тому,  
що вона робить.  Із приводу цього висувається  троїста думка:  одні вважають,  що все визначається Господом 
Богом,  інші  —  що  дії  наші  є  результатом  доброї  волі,  а  треті  ж  гадають,  що  вчинки  наші  визначаються  
результатом дій у колишньому нашому житті!

Так вістить розділ сто п’ятдесят шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ПРИСВЯТУ БГІШМИ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ПРИСВЯТУ БГІШМИ
1 Надовго (cirarātrāya), тобто аж до смертного свого часу. (вгору)
2 Акрура (akrūra) — букв. «не жорстокий», ім’я доблесного воїна з роду ядавів, друг і дядько Крішни. (вгору)
3 Тобто через відсторонені роздуми про вищий дух. (вгору)
4 Бходжаката (bhojakaţa) — назва міста й царства, ототожнюється з нинішнім Бходжпуром або околицями Патни і  

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

ОПОВІДЬ ПРО ПОСОЛЬСТВО УЛУКИ

Р о з д і л  1 5 7
С а н д ж а й я  м о в и в :
В той час, як шляхетні пандави, о великий царю, отаборилися на березі Хіранваті, Дурьйодхана, о нащадку  

Бгарати, разом із Карною і сином Субали, а також з Духшасаною, о царю царів, покликав Улуку і сказав йому 
наодинці, о царю, такі слова: «О Улуко, о сину знавця гральних костей, відправляйся ти до пандавів і сомаків.  
Прибувши туди, передай ці слова мої Юдхіштхірі, та так, щоб міг їх чути Васудева: «Ця страшна для людей  
битва  між  кауравами  і  пандавами,  яку  очікували  вже  багато  років,  нарешті  прийшла!  І  для  доказу  тих  
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хвалькуватих і гучних слів, які Санджайя передав мені у присутності кауравів, о Каунтейє, також наступив час! 
Тож спробуйте досягти всього, що обіцяли ви досягти. Пам’ятаючи гнів свій, викликаний позбавленням царства і  
блукацьким життям у лісах, о Пандаво, а також страждання, перенесені Драупаді, будь ти чоловіком! Те, заради  
чого жінка-кшатрійка народжує зачатого нею сина, — тепер наступило. Проявляючи свою силу й міць, свою 
доблесть і мужність та високу спритність у володінні зброєю, дай вихід гніву своєму на прі! В кого, якщо він  
змучений злиднями і засмучений, якщо він прожив довгий час у вигнанні і втратив свої володіння, — в кого ж  
тоді не розірветься серце? В кого, якщо він породжений у високому роду,  доблесний і домагається багатства 
інших, не збудить гніву людина, подібна мені, яка насильно відібрала у нього царство?

Нехай будуть підтверджені на ділі ті хвалькуваті й гучні слова, які були сказані тобою, о Партхо!1 Того, хто 
тільки  похваляється,  не  підтверджуючи  це  на  ділі,  люди  благочестиві  вважають  порожньою  людиною. 
Перебування під владою ворогів і повернення свого царства — тільки ці дві причини можуть бути в того, хто  
бажає боротися. Тому вияви свою мужність! Або, перемігши нас, прав усією цією землею, або ж, убитий нами, ти 
відправишся у світ, приготовлений для героїв! Пам’ятаючи муки, спричинені вигнанням із царства, і злигодні,  
пов’язані з життям у лісі, о Пандаво, а також страждання, перенесені Крішною, будь ти чоловіком! Вияви гнів 
свій до тих, хто знову й знову зривав плаття з Драупаді, за велінням недругів твоїх.

Бо й справді, гнів, подібний цьому, повинен єднатися з мужністю! Вияви ж ти тепер силу й доблесть свою,  
всю силу знань через глибоке зосередження і високу спритність у володінні зброєю, о Партхо! Будь же чоловіком 
у  битві!».  Скажи  потім  кілька  разів,  о  Улуко,  з  моїх  слів  і  тому  дурному,  безрогому  бикові  Бгімасені,2 

неосвіченому і ненажерливому: «Як тобою в безсиллі була дана клятва серед зборів кауравів, о Врікодаро, нехай  
вип’єш ти кров Духшасани, якщо спроможний! Очисний обряд заклинання зброї зроблено. Курукшетра вільна 
від бруду. Твої коні ситі та бадьорі, а вої твої отримали плату. Тому завтра, разом з Кешавою поборися з нами!».

Так вістить розділ сто п’ятдесят сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 8
С а н д ж а й я  м о в и в :
Досягши  розташування  військ  пандавів,  син  гравця  Улука  зустрівся  з  пандавами  і,  звернувшись  до 

Юдхіштхіри, сказав: «Ти добре обізнаний на тому, що говорять посли. Тож зволь не гніватися на мене, якщо я 
викладу тобі послання Дурьйодхани, як він це доручив мені сказати».

Ю д х і ш т х і р а  н а  т е є :
О Улуко, у тебе немає підстав боятися! Кажи без усякої тривоги, які наміри сина Дхрітараштри, жадібного і  

недальновидного.
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Тоді серед блискучих і шляхетних пандавів і всіх срінджайїв, та в присутності славетного Крішни, Друпади 

із  синами  і  Вірати,  а  рівно  й  усіх  царів,  Улука  вирік  такі  слова:  «Це  саме  теє,  що  шляхетний  цар  — син  
Дхрітараштри  сказав  тобі  привселюдно  при  героях  кауравів.  Почуй  же  про  те,  о  володарю людей!  Ти  був 
переможений  у  грі  в  кості,  й  Крішна  була  приведена  на  збори.  В  цьому випадку людина,  яка  вважає  себе 
чоловіком, могла б і повинна була б дати вихід своєму гніву. Однак же на цілих дванадцять років ви були вигнані  
з палацу на проживання у ліси. І ще один рік ви прожили в служінні у Вірати! Пам’ятаючи гнів свій, викликаний  
позбавленням царства і блукацьким життям по лісах, о Пандаво, а також страждання, перенесені Драупаді, будь  
ти чоловіком! Як Бгімасеною у безсиллі дана була клятва, о Пандаво, нехай же буде ним випита кров Духшасани,  
якщо він спроможний! Очисний обряд заклинання зброї зроблено. Курукшетра вільна від бруду. Дороги рівні, а 
вої твої одержали плату. Тому завтра, разом з Кешавою поборися з нами!

Ще не  зустрівшись  із  Бгішмою в битві,  чого  ти хвастаєшся немов дурень,  що бажає піднятися на гору 
Гандхамадану? Не перемігши в битві Дрону, кращого з воїв, рівного самому чоловікові Шачи, як же ти, о Партхо, 
можеш бажати зараз верховної влади? Наставник у Ведах і в мистецтві володіння луком, він досяг межі обох цих 
наук. І тому дарма те, що ти, о Партхо, бажаєш в омані перемогти у битві керманича військ Дрону, що бореться  
завжди попереду всіх, непохитного в битві й невичерпного силою! Адже ніколи ще ми не чули, що гора Меру 
була б розтрощена вітром! Але й вітер віднесе Меру, і небеса самі впадуть на землю, і навіть юґи зміняться у  
своїй послідовності, якщо дійсно буде так, як ти сказав мені! Бо хто ж із прагнучих жити, будь це слон, чи кінь,  
або  ж  сама  людина,  міг  би  повернутися  додому  живим  і  неушкодженим,  коли  зіштовхнеться  зі  зброєю,  
смертельною для ворогів, застосованою цими двома героями? Яким же робом істота, що ступає ногою по землі, 
може  залишитися  живою в  битві,  коли  вона  приречена  на  вбивство  ними  обома  або  простромлена  їхньою 
страшною зброєю? Немов жаба, що живе в колодязі, чому ти не хочеш зрозуміти, яке неприступне це зібране 
звідусіль військо царів, подібне воїнству самих богів і охороняється царями, як небеса — тридцятьма богами?  
Цей  різноманітний  людський  потік,  збільшений  в  бою  правителями  східних  і  західних  країн,  південних  і  
північних,  а  також камбоджами,  шаками й кхашами,  шальвами і  матсьями,  кауравами із  Серединної  країни,  
млеччхами і пуліндами, дравідами, андхрами і уродженцями Канчи,3 — цей потік настільки ж невідворотний, як 
вируюча Ґанга! Як же ти, о бовдуре недоумкуватий, хочеш боротися зі мною, коли я стою всередині війська  
слонів?».

Сказавши  так  цареві  Юдхіштхірі,  синові  Дхарми,  Улука,  обернувшись  до  Джишну,  знову  заговорив: 
«Поборися без хвастощів, о Арджуно! Навіщо ти похваляєшся багато? Успіх залежить від застосування способу.  
Це ніколи не досягається хвастощами. Якби діяння в цьому світі, о Дхананджайє, досягалися хвастощами, тоді 
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всі мали б успіх у своїй меті. Адже тільки малодосвідчений може багато хвастатися! Я знаю, що в тебе союзник  
— Васудева. Я знаю, що твій лук Гандіва має цілих чотири лікті в довжину. Я знаю, що немає воїна, рівного тобі.  
Знаючи все це, я усе ще втримую твоє царство. Людина ніколи не досягає великого успіху завдяки лише ознакам  
властивим своєму родоводу. Бо тільки Вседержитель, однією лише думкою підкоряє своїй волі істот. Протягом 
тринадцяти років насолоджувався я твоїм царством, у той час як ти тільки плакав. Я й далі буду правити так  
само, убивши тебе разом із твоїми родичами. Де ж був тоді лук твій Гандіва, коли ти, програвши в кості, став 
рабом?  Де  ж  була  тоді  сила  Бгімасени,  о  Пхалгуно?  Твій  порятунок  прийшов  не  від  Бгімасени,  оружного 
палицею,  і  не  від  Партхи,  озброєного  Гандівою,  а  лише  від  бездоганної  Крішни.  Це  вона,  найпрекрасніша,  
врятувала всіх вас, рабів, які взялися за заняття негідні мужніх людей, і виконували роботу слуг!

Я назвав вас безплідним сезамовим насінням, і то була суща правда, бо Партха відпустив собі косу, коли жив  
у  місті  Вірати.  На  кухні  у  Вірати Бгімасена  працював,  виконуючи  роботу кухаря.  Уже й  це,  о  Каунтейє,  є  
свідченням  моєї  мужности.  Це  саме  так,  що  кшатрії  завжди  накладають  покарання  на  кшатрія,  який 
відсиджуючись  на  зборах,  або  затягнувши пояс  та  відпустивши  собі  косу,  уникає  бою.  Не  зі  страху перед 
Васудевою і не зі страху перед тобою, о Пхалгуно, я не віддам назад царства. Поборися з нами разом із твоїм  
союзником  Кешавою!  Бо  ні  обман,  ні  ворожбитські  чари,  ні  крутійство  не  можуть  залякати  мене,  коли  я 
озброївся для битви! Все це тільки викликає відповідний гнів! Тисяча Васудев чи сотні Пхалгун, підступивши до 
мене, чиї стріли б’ють без промаху, розбіжаться в усі боки. Вступи у бій із Бгішмою, або пробий головою скелю,  
або ж переправся за допомогою рук своїх через цей великий і глибокий людський океан!

Адже військо моє — це той же океан, де син Шарадвана — його велетенська риба, а Вівіншаті — риба  
менше, де Бріхадбала — його здійняті хвилі, а син Сомадатти — ненажерливий кит, де Духшасана — його водяні  
вали й потоки, а Шала і Шалья — зграї риб, де Сушена й Читраюдха — це змії-наги та крокодили, a Пypyмитра 
— глибоке дно, і де Дурмаршана — його води, а Шакуні — його береги! Коли ти поринеш у цей бурхливий океан 
з невичерпними потоками зброї, ти втратиш почуття від утоми, і коли втратиш ти вбитими всіх родичів своїх і  
друзів, каяття тоді опанує серцем твоїм. І тоді, о Партхо, серце твоє відвернеться від думки правити Землею, як 
відвертається серце у нечестивого від надії потрапити на третє небо! Бо для тебе так же неможливо досягти  
керування царством, як позбавленому заслуг подвижництва неможливо досягти небес!».

Так вістить розділ сто п’ятдесят восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 9
С а н д ж а й я  м о в и в :
Збуджуючи ще більше жалом своїх слів гнів Арджуни, що був подібний до отруйного змія, Улука повторив 

знову слова, уже сказані ним один раз. Пандави і перед цим були сильно розгнівані, але почувши ті слова його в  
другий раз, ще більше розлютилися, вражені сином гравця. Вони не встали зі своїх сидінь, а почали витягати  
руки. І начебто розлютовані отруйні змії, вони почали кидати погляди один на одного. А Бгімасена, з опущеною 
вниз головою, поглядав скоса на Кешаву почервонілими у куточках очима, важко дихаючи, подібно отруйному 
змієві. І побачивши сина Вітру, сильно засмученого і збудженого від гніву, нащадок роду Дашарха, зі сміхом  
звернувшись  до  сина  гравця,  сказав  йому:  «Відправляйся  звідси  негайно,  о  сину гравця,  і  скажи Суйодхані 
наступне: «Слова твої почуті й зміст їх зрозумілий. Нехай станеться теє, що ти замислив!».

Тобі слід, о сину гравця, передати ще зі слів моїх Суйодхані: А тепер, нехай побачать тебе завтра ж на полі  
битви. Будь чоловіком, о лиховісний! Ти думаєш, о бевзю, що Джанардана не буде боротися, бо він вибраний 
партхами лише для того, щоб виконувати обов’язки візника. Думаючи так, ти, звичайно, не боїшся. Але проте  
навіть у час загибелі це буде так, бо в гніві я в змозі спалити всіх царів земних, згуртованих тобою наче вогонь  
спалює купу соломи.4 Однак за велінням Юдхіштхіри я буду виконувати лише обов’язки візника шляхетного і  
самоприборканого Пхалгуни, котрий один з нас двох буде боротися. Якщо ти полетиш за межі трьох світів, якщо 
опустишся ти вглиб землі, навіть і там усюди ти побачиш спереду колісницю Арджуни на світанку.  А те, що 
вважаєш ти даремними слова, сказаними Бгімасеною, то знай, що кров Духшасани вже випита! Знай також, що 
хоча ти і вживаєш такі непристойні, удавані слова, однак ні Партха, ні цар Юдхіштхіра, ні Бгімасена, ні обидва 
близнюка не вважають тебе людиною, яка мовить дарма!».

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

Р о з д і л  1 6 0
С а н д ж а й я  м о в и в :
Почувши ті слова Дурьйодхани, Арджуна, бик серед людей, глянув на сина гравця сильно почервонілими 

очима. Дивлячись також на Кешаву і протягаючи свою величезну руку,  Гудакеша, який здобув велику славу,  
сказав,  звернувшись  до  сина  гравця:  «Хто,  покладаючись  на  свою  власну  силу,  викликає  своїх  ворогів  і  
безстрашно проявляє свою міць,  той називається чоловіком.  Хто ж,  навпроти,  покладаючись на силу інших, 
викликає своїх ворогів, той тільки за назвою кшатрій. Через нездатність свою він вважається у світі низькою 
людиною. По силі інших ти судиш про свою власну силу.  Сам будучи боягузом, ти, о бовдуре, однак хочеш  
засуджувати  своїх  ворогів!  Призначивши  найстаршого  серед  усіх  кшатріїв  Бгішму,  в  думах  своїх  завжди 
схильного до добра, приборканого у своїх почуттях і наділеного великою мудрістю, в керівники своїх військ і  
цим прирікаючи його на вірну смерть,  ти тепер хвастаєшся!  Ми відразу розгадали твій намір зробити це,  о  
зловмиснику, ганьбителю свого роду! Ти вчинив так, сподіваючись, що пандави не вб’ють сина Ґанги з жалості!  
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Але знай, о сину Дхрітараштри, я вб’ю на очах усіх лучників першим Бгішму, на чию покладаючись силу ти так  
хвастаєшся.

О сину гравця, відправляйся до бгаратів і, з’явившись до Суйодхани, сина Дхрітараштри, скажи йому, що 
Арджуна,  однаково спритний на обидві руці, сказав: нехай буде так! Наприкінці цієї ночі почнеться страшне 
побоїще. Адже Бгішма, невичерпний у своїй силі і твердий у правді, сказав серед кауравів ці слова, радуючи вас:  
«Я знищу військо пандавів і вб’ю шальвеяків, — нехай це буде моя турбота, бо я можу знищити, за винятком  
Дрони, увесь світ.  Тому не повинно бути в тебе страху перед пандавами!».  Тому бо в тебе,  о Дурьйодхано,  
переконання таке, що царство, без сумнівів, уже отримане тобою, а пандави знайшли вже загибель свою. Від 
цього ти сповнений гордині. Однак же ти не бачиш небезпеки, яка таїться в тобі самому! Тому я вб’ю на прі  
першим, у тебе на очах Бгішму, найстаршого серед кауравів! При сході сонця, на чолі своїх військ, із прапорами і 
колісницями, захищай невсипно воєводу свого, вірного даному слову, бо своїми стрілами я на ваших очах скину 
з  колісниці  Бгішму  —  ваш  прихисток!  Суйодхана  дізнається  ціну  похвальбам,  побачивши  діда  свого, 
обплутаного сітями моїх стріл.

А що у гніві  сказав  Бгімасена серед зборів братові  твоєму Духшасані,  людині  короткозорій,  вправній у 
беззаконнях, постійно ворожій, злій у думках і нечестивій у вчинках, — то ти, о Суйодхано, незабаром побачиш 
здійснення тої  клятви.  Незабаром ти побачиш, о Суйодхано,  страшні плоди зарозумілости й гордині,  гніву і 
образливих  слів,  жорстокости  й  нахабства,  пихи  та  злости,  брутальних  слів  і  дій,  ненависти  до  законного,  
несправедливости та пригноблення інших, зневаги порадам найстарших, косих поглядів і всіляких пороків! З якої  
ж причини, о володарю людей, у тебе може бути надія зберегти життя або царство, коли я, о дурню, маючи  
Васудеву, як друге своє єство, дам вихід своєму гнівові? Після того як знайдуть спокій Бгішма й Дрона, та буде  
повалений син візника, ти втратиш надію на життя, царство і синів! Почувши про вбивство братів своїх і сам  
одержавши смертельний удар від Бгімасени, ти, о Суйодхано, згадаєш усі злодіяння свої! Бо ж Кешава не дасть  
другої клятвеної обіцянки. Кажу тобі сущу правду, бо все це буде істинним!».

І коли так було сказано, син гравця, о царю, запам’ятав ті слова і з дозволу Юдхіштхіри повернувся знову 
туди, звідки прийшов. І повернувшись від пандавів, син гравця з’явився до нащадка Дхрітараштри й повідомив 
на  зборах  кауравів  про  усе,  що  було  йому  сказано.  І  почувши  слова,  передані  Кешавою  і  Арджуною,  
Дурьйодхана, той бик серед людей, звернувшись до Духшасани, Карни і Шакуні, сказав: «Накажіть усім царям, 
їхньому війську і  війську  союзників,  щоб  перед  сходом сонця  всі  загони  були  вишикувані  в  бойові  лави  і  
перебували в повній готовності  до бою!».  Тоді вісники, одержавши розпорядження Карни, поспішно сіли на  
колісниці, на верблюдів і ослів, а інші — на відмінних, прудконогих коней і швидко об’їхали розташування всіх  
військ.  І  за  велінням Карни, вони виголосили наказ тим царям: «Вишикуватись  у бойові  лави перед сходом  
сонця!».

Так вістить розділ сто шістдесятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ПОСОЛЬСТВО УЛУКИ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ПОСОЛЬСТВО УЛУКИ
1 Тут,  очевидно,  Дурьйодхана  звертається  вже  до  Арджуни,  як  видно  і  з  Бомбейського  видання  тексту,  бо  

Юдхіштхіра  не  говорив  подібних  хвалькуватих  слів.  Це  також видно  з  того,  що  Дурьйодхана  звертається  потім  до  
Бгімасени. У наступному розділі він знову звертається до Юдхіштхіри. (вгору)

2 В  тексті  стоїть  bhimasenakam,  тобто  з  додаванням  до  імені  зневажливої  частки  –kа:  букв.  «Бгімасенка».  
Дурьйодхана навмисно називає його так, щоб надати цьому імені відтінок презирливості. (вгору)

3 Уродженці Канчи — аборигени, що населяли місто Канчи, або Канчипура, яке було столицею країни. (вгору)
4 Зміст цього вислову такий: Крішна залишається вірним своєму слову і не буде брати участі в битві, бо він у будь-яку  

хвилину може один знищити всіх. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ПЕРЕЛІК МОГУТНІХ І ВЕЛИКИХ ВОЇВ-КОЛІСНИЧИХ

Р о з д і л  1 6 1
С а н д ж а й я  м о в и в :
Вислухавши слова Улуки, Юдхіштхіра, син Кунті, звелів виступити війську під проводом Дхріштадьюмни. І  

те  неприступне  військо,  підлегле  Дхріштадьюмні,  яке  складається  із  чотирьох  видів  —  піхотинців,  слонів,  
колісниць і численної кінноти, грізне і непохитне мов сама Земля, під охороною могутніх воїв на колісницях, з  
Бгімасеною і Арджуною на чолі, нагадувало собою великий океан застиглий у нерухомості. І стоячи на чолі того 
війська, царевич Панчали, могутній стрілець, незламний на прі, — Дхріштадьюмна, бажаючи мати Дрону своїм  
супротивником у битві, почав вибирати воїв зі своїх рядів, щоб протиставити їх відповідно воям протиборчої  
сторони.

І він дав наказ своїм воям-колісничим, згідно силі й відвазі кожного з них. Арджуні він велів боротися проти  
сина  візника  Карни,  Бгімі  —  проти  Дурьйодхани,  Накулі  —  проти  Ашваттхамана,  а  Шайбьї  —  проти 
Крітавармана. Ююдхані ж з роду Врішни він наказав боротися проти володаря країни Синдху Джайядратхи. А 
Шикхандіна він помістив спереду всіх, протиставивши його Бгішмі. Сахадеві велів він виступити проти Шакуні,  
а Чекітані — проти Шали, Дхріштакету — проти Шальї, а Уттамауджасу — проти сина Гаутами Кріпи, а синам 
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Драупаді  — проти п’ятьох тригартів.  Синові  ж Субхадри  він  запропонував  боротися  проти Врішасени (син 
Карни)  і  проти  інших  царів,  бо  він  вважав  Абгіманью  здатним  перевершити  самого  Партху  в  битві.  І  
розподіливши в такий спосіб своїх воїв — поодинці й разом, той могутній стрілець із лука, подібний зовнішністю 
палаючому  вогню,  залишив  для  себе  Дрону.  Могутній  і  розумний  лучник  Дхріштадьюмна,  той  очільник 
керівників  військ,  вишикувавши  у  належному порядку  свої  війська,  почав  тоді  очікувати  битви  із  твердим 
серцем. І коли він привів, як було наказано, у бойову готовність воїв-пандавів, він очікував так на полі бою, 
прагнучи здобути перемогу для синів Панду.

Так вістить розділ сто шістдесят перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 2
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Після того як Пхалгуна заприсягся убити Бгішму в бою, о Санджайє, що робили дурні сини мої, очолювані 

Дурьйодханою? На жаль, я вже бачу батька мого, сина Ґанги, убитим на прі Партхою, тим лучником із твердою 
хваткою, що має союзником своїм Васудеву! І що сказав той могутній стрілець із лука, кращий з нищителів — 
Бгішма, невимірний у своїй мудрості,  коли почув слова, передані Партхою? Взявши керування над військами 
кауравів, що робив видатний воїн — син Ґанги, що перевершує всіх мудрістю своєю і відвагою?

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Тоді Санджайя повідав йому про усе, що було сказано найстаршим з кауравів — Бгішмою, невимірним у  

своїй силі.
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Взявши керування над військами, о царю,  Бгішма,  син Шантану,  мовив таке слово Дурьйодхані,  сильно 

радуючи його: «Вклонившись захисникові військ богів Кумарі, озброєному списом, я, без сумніву, буду сьогодні  
верховним начальником військ твоїх. Я добре знаю військову справу і різні розташування військ. Я знаю також,  
як змусити наймані та союзні війська виконувати свої обов’язки.  У виступі  і  похідному русі  військ, у боях і  
обороні вже добутого, я добре обізнаний, о великий царю, як сам знавець Бріхаспаті! Я знаю також найважливіші  
способи  бойових  шикувань  військ,  прийняті  серед  богів,  гандхарвів  і  людей.  За  допомогою їх  я  приведу в 
замішання пандавів.  Хай зникне тривога твоя! Я буду боротися із супротивником, гідно охороняючи військо  
твоє, відповідно до правил військової науки. Нехай же зникне лихоманка серця твого!

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Немає в мені страху, о міцнорукий сину Ґанги, навіть перед богами і асурами, що згуртувалися разом, —  

кажу тобі правду. А тим більше, я зовсім не відчуваю страху, коли ти сам, нескоримий, став на чолі військ моїх і  
коли Дрона, той тигр серед людей, стоїть напоготові, вітаючи битву! Коли ти, найперший з людей, стоїш на моїй  
стороні,  то вже безсумнівно перемога і  навіть панування над богами не можуть бути недосяжні для мене,  о  
кращий з роду Куру! Але все ж хочу я дізнатися, о каураво, чисельність воїв — ратхинів і атіратхів 1 серед усієї 
кількості ворожих воїв, а також своїх власних. Адже дід наш добре знає про доблесті воїв ворога і своїх також! Я  
бажаю почути про це разом з усіма володарями землі, які зібралися тут.

Б г і ш м а  с к а з а в :
О сину Гандхарі, слухай, о царю царів, про перелік ратхинів у твоєму власному війську. Почуй про теє, о  

охоронцю землі, хто тут ратхини і хто атіратхи. У війську твоєму багато тисяч, багато мільйонів і багато сотень  
мільйонів ратхинів. Однак вислухай од мене про головних із них. Насамперед ти сам з усіма єдиноутробними  
братами твоїми, починаючи з Духшасани, числом у сотню, є видатними з ратхинів. Всі ви майстерні наносити 
удари й досвідчені в мистецтві рубати і простромлювати. Всі ви вмієте добре правити, чи перебуваючи на сидінні  
колісниці чи ж на шиї у слона. Всі ви вмієте влучно наносити удари в битві на палицях або діючи мечем і щитом.  
Ви досвідчені у володінні зброєю і здатні нести тягар своїх обов’язків. У стрільбі з лука і у мистецтві володіння  
іншою зброєю ви є учнями Дрони й Кріпи, сина Шарадвана. Ці сини Дхрітараштри, перетерпівши образи від 
пандавів, сповнені рішучости, знищать у битві непереборних панчалів. Потім, о кращий з роду Бгарати, йду я,  
володар усіх твоїх військ, що розтрощить ворогів твоїх, звівши пандавів до малої кількості. Однак же не личить 
мені говорити про свої власні чесноти. Я відомий тобі.

Кращий з усіх воїв, Крітаварман, володар Бходжи, є атіратхою. Без сумніву, він увінчає успіхом мету твою 
на прі. Непереборний для ворогів, вправних ув оружжі, далеко і жорстоко вражаючий своєю зброєю, він знищить 
ворогів заради тебе, як великий Індра розтрощує данавів. Цар мадрів Шалья, могутній стрілець із лука, також є,  
на мою думку, атіратхою, що може постійно суперничати з Васудевою в усякій битві. Залишивши синів рідної 
сестри своєї, той кращий з ратхинів, Шалья, перейшов до тебе. Він буде боротися в битві з Крішною, який носить 
диск  і  палицю,  змітаючи  ворогів  стрімкими  натисками,  подібними  до  хвиль  океану.  А  могутній  лучник  
Бхурішравас, син Сомадатти, майстерний у володінні зброєю, твій доброзичливий друг, вважається полководцем 
очільників загонами колісниць. Він безсумнівно зробить велике спустошення у війську ворогів твоїх. Цар країни  
Синдху,  о великий царю, дорівнює, як я гадаю, двом ратхинам. Він, кращий з воїв-колісничних, о царю, буде  
боротися в битві, проявляючи доблесть свою.  Зітнувши раніше образи від пандавів, при викрадені Драупаді й 
пам’ятаючи  ті  образи,  той  згубник  ворожих  героїв  буде  боротися  за  тебе,  бо  після  того  випадку,  о  царю,  
віддавшись суворому покаянню, він отримав важко досяжний дарунок, щоб поборотися із  пандавами у битві.2 

Тому той тигр серед воїв-колісничних, пам’ятаючи колишню ворожнечу, буде, о сину мій, боротися з пандавами  
на січі, зневажаючи життям, з яким так важко розлучатися!
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Так вістить розділ сто шістдесят другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 3
Б г і ш м а  м о в и в :
Судакшина, правитель Камбоджи, чеснотами своїми вважається рівним одному ратхину. Бажаючи успіху в  

досягненні твоєї  мети,  він, звичайно, буде  боротися з ворогами у битві.  О кращий з царів, каурави побачать  
виявлену заради тебе відвагу цього лева серед воїв на колісницях, рівну доблесті самого Індри в битві. Бо лави  
його колісниць, коли з них вражають камбоджі з лютою стрімкістю, покриють усе поле прі подібно рою сарани. 
Ніла, який походить з Махішматі, одягнений у синій панцир, лавою своїх колісниць спустошить ряди ворогів  
твоїх. Ще колись вступив був він у ворожнечу із Сахадевою, тож цар той буде постійно боротися за тебе, о царю, 
найперший з  роду Куру!  Вправні  у  битві  Вінда  й  Анувінда,  царевичі  Аванті,  шаленої  сили  і  відваги,  обоє 
вважаються, о сину мій, найкращими з ратхинів. Ці два тигра серед чоловіків розтрощать військо ворогів твоїх  
булавами,  гострими  дротиками,  мечами,  довгими  стрілами  й  метальними  списами,  пущеними  в  хід  їхніми 
руками. Подібно двом ватажкам стада слонів, що грають серед свого оточення, обидва вони, о великий царю, 
жадаючи битви, будуть ширяти бойовищем подібні Богові смерти.

П’ятеро царствених братів тригартів всі  є,  на мою думку,  видатними ратхинами. З їх боку була постала  
колись ворожнеча з Партхою, під час тих подій біля міста Вірати. Подібно величезним макарам, о царю царів, що 
збурюють течію Ґанги здіймаючись хвилями,  вони збурять  військо партхів із  майорливими прапорами,  коли 
гримне битва. Всі ті п’ятеро, о царю царів, — ратхини, і перший серед них — Сатьяратха. Пам’ятаючи образи, 
нанесені їм колись Пандавом, молодшим братом Бгіми, коли він, о царю, на білих конях, скоряв сторони світу, о  
нащадку  Бгарати,  вони  неодмінно  будуть  хоробро  боротися  на  прі.  Стикаючись  із  могутніми  воями  на 
колісницях,  які  боротимуться  на  стороні  партхів,  —  кращими  серед  кращих  стрільців  з  лука,  ті  проводирі 
кшатріїв уб’ють їх безсумнівно. Твій син Лакшмана, а також син Духшасани — ті обидва тигра серед мужів не  
відступають у боях. Ніжні, у порі першої юності, стрімкі, царевичі ті, обізнані на всіх тонкощах битви й здатні  
вести за собою всіх, о тигре серед воїв на колісницях, — обоє, на мою думку, є ратхинами, кращими з воїв, які  
водять у бій колісниці. Віддані обов’язку кшатріїв, обидва героя ці зроблять великі подвиги!

Дандадхара,3 о великий царю, — це тур серед мужів, рівний одному ратхину. Вступивши у битву, він буде 
боротися за тебе, під охороною війська свого. І цар Бріхадбала, правитель косалів, рішучий у натиску своєму і  
відвазі, кращий з воїв, що ведуть бій з колісниці, о сину мій, є, на мою думку,  ратхином. Лютий на прі, цей  
могутній стрілець із лука, відданий благу Дхрітараштри, буде боротися в битві, радуючи своє власне військо.  
Кріпа, син Шарадвана, о царю, — це полководець очільників загонами колісниць. Жертвуючи самим життям, він  
спопелить твоїх ворогів. Він народився серед заростей очеретів, як син великого мудреця-наставника Гаутами  
Шарадвана, і непереможний наче сам Картікейя. Знищуючи численне військо, оружне різноманітною зброєю і  
луками, він, о сину мій, буде носитися ратним полем подібно палаючому вогню.

Так вістить розділ сто шістдесят третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 4
Б г і ш м а  м о в и в :
Цей  вуй  твій,  —  Шакуні,  теж  рівний  одному  ратхину,  о  володарю  людей!  Викликавши  ворожнечу  з  

пандавами, він буде боротися на твоїй стороні. В цьому немає сумніву! Його війська непереборні в битві і не  
повертають назад. Озброєні удосталь різного виду зброєю, вони швидкістю рівні швидкості вітру.

Могутній  стрілець із  лука  — Ашваттхаман,  син Дрони,  перевершує  всіх лучників.  Обізнаний на  різних 
прийомах ведення бою і вправний у володінні зброєю, він є магаратхою. Бо, о великий царю, як і у Власника лука  
Гандіви, стріли його, випущені з лука, летять безперервною лінією, зливаючись одна з одною. Мені не під силу 
перераховувати всі чесноти цього героя, кращого серед воїв-колісничних. Завоювавши велику славу, він, якщо 
захоче, в змозі навіть спалити три світи. Коли він жив ув ашрамі, ним були накопичені, силою подвижництва,  
гнів і внутрішня міць. Наділений глибоким розумом, він одержав, на знак прихильности від Дрони, всі види  
божественної зброї. Однак є в нього один великий недолік, о туре з роду Бгарати, через який я не можу вважати 
його ні ратхином, ні атіратхою, о кращий з царів! Цей двічінароджений сильно жадає життя, і життя йому дуже  
дороге. Серед усіх воїв обох військ, немає нікого, рівного йому. На одній-єдиній колісниці він може знищити  
навіть  воїнство  богів.  Могутній  тілом,  він  може  розколоти  гори  дзенькотом  від  ударів  тятиви  об  шкіряний 
нарукавник на шуйці. Обдарований незлічимими чеснотами, цей нищівний герой, що лякає блиском своїм, буде  
ринути полем битви, непереборний, подібно Богові смерти з палицею у руці. Уподібнюючись вогню наприкінці  
юґи,  люттю своєю,  з  левиною шиєю і  сповнений великої  мудрости,  він,  о нащадку Бгарати,  загасить тліючі  
залишки цієї битви!

А батько його, наділений великою міццю, хоча й старий роками, все ж перевершує молодих. Він зробить  
великі подвиги у битві. В цьому немає в мене сумнівів. Твердо впевнений у перемозі, він спалить війська сина 
Панду. При цьому війська супротивника будуть  служити соломою і хмизом, у яких буде розведено вогонь, а  
стрімка сила його зброї буде заміняти вітер для роздування потужного полум’я. Цей бик серед людей вважається  
полководцем усіх вождів загонів колісниць. Нащадок Бхарадваджи, він вчинить шалені подвиги, заради блага  
твого. Наставник усіх кшатріїв, над чиєю головою зроблено обряд окроплення, найстарший учитель, він приведе  
до згубного кінця срінджайїв. Однак, йому любий Дхананджайя. Могутній цей лучник, пам’ятаючи гарячу свою 
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турботу про нього,  як учитель,  гідну високої  нагороди,  ніколи не посміє  вбити Партху,  невтомного у своїх 
подвигах.  Цей  герой  завжди  похваляється  численними  чеснотами  Партхи.  Адже,  справді,  Бхарадваджа 
спостерігає за ним з набагато більшою увагою, ніж за власним сином своїм. Сповнений великої відваги, він може  
на  одній-єдиній  колісниці  знищити  в  битві  чудовою  своєю  зброєю  навіть  богів,  гандхарвів  і  данавів,  що 
об’єдналися разом!

Паурава, той тигр серед царів, о царю, є одним із твоїх могутніх воїв-колісничних. Здатний зруйнувати ряди  
колісниць ворожих героїв, о герою, він вважається, на мою думку, ратхином. Вимотуючи бойові загони ворога,  
він  разом  зі  своїм  військом  спалить  панчалів,  подібно  тому як  нищівний  пломінь  спалює  солому.  Царевич 
Сатьяврата, кращий з воїв, що веде бій з колісниці, є магаратхою. Він буде ширяти серед військ ворогів твоїх, о  
царю, подібно богові смерти. Його вої, о царю царів, одягнені в різноманітні броні та озброєні різною зброєю, 
також будуть гарцювати ратним полем, вбиваючи ворогів твоїх. Врішасена, син Карни, один з найперших твоїх  
воїв, що веде бій з колісниці, є магаратхою. Кращий з найсильніших, він спопелить війська ворогів твоїх. 

Володар великої сили, Джаласандха, о царю, — це один із твоїх видатних ратхинів. 
Володар Магадхи, той згубник ворожих героїв, готовий пожертвувати в битві самим життям. Міцнорукий, 

він, розсіюючи лави ворожого війська, буде майстерно боротися на прі зі спини слона або на колісниці. Той бик  
серед чоловіків, о великий царю, є, на мою думку, ратхином. Заради тебе він у великій битві пожертвує самим  
життям разом зі своїм військом. Відважний у бою й обізнаний на різних прийомах ведення бою, він, о царю, буде 
безстрашно боротися з твоїми ворогами.

Хоробрий Бахліка, котрий ніколи не відвертається від битви, подібний до сина Вівасвана, о царю, є, на мою 
думку, атіратхою. Адже, пірнувши у битву,  він ніколи не повертає назад. Справді, обрушившись на ворогів у  
запалі бою, він, подібно вітру не відхиляється від свого шляху. 

Очільник  твоїх  військ Сатьяван,  здатний розривати лави ворожих колісниць,  той воїн  на  колісниці,  що 
чинить надзвичайні подвиги у боях,  є,  о великий царю, магаратхою. Бачачи битву,  в ньому ніколи не буває  
почуття  суму.  З  веселим  сміхом  обрушується  він  на  ворогів,  які  стають  на  шляху  його  колісниці.  Завжди 
проявляючи доблесть  перед ворогами,  він,  найкращий з  людей,  здійснить  заради тебе  в  страшному побоїщі  
найбільший подвиг, гідний справжнього героя-воїна! 

Алаюдха, володар ракшасів, жорстокий у своїх діяннях, володіє могутньою силою. Пам’ятаючи колишню 
ворожнечу свою з пандавами, о царю, він винищить ворогів твоїх. Серед усіх воїв ракшасів він — найперший з 
ратхинів. Володіючи силою чарівництва, твердий у ворожнечі, він люто буде кидатися на полі прі.

Володар Прагджьйотиши, хоробрий Бхагадатта, сповнений відваги, — це кращий з тих, хто тримає стрекало  
для понукання слона, найдосвідченіший він також у сутичці на колісниці. Колись між ним і Власником лука  
Гандіви відбувався бій, що тривав багато днів, о царю, і кожний з них намагався перемоги. Тоді Бхагадатта, о  
сину Гандхарі,  вважаючи Пакашасану своїм  другом,  уклав  мир  з  тим  сином його  — шляхетним Пандавом. 
Досвідчений вести бій зі спини слона, цар цей буде боротися в битві мов Васава серед богів сидячи на Айраваті.

Так вістить розділ сто шістдесят четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 5
Б г і ш м а  м о в и в :
Ачала і Врішака,4 обидва брата суть ратхини. Нескоримі в битві, вони разом знищать ворогів твоїх. Сповнені 

сил, ті обидва тигра серед людей, тверді у своєму гніві та стрімкі. Найперші з гандхарів, юні й миловидні, обоє  
вони володіють могутньою силою. 

А цей незмінно улюблений твій друг, лютий на прі, що завжди підбурює тебе, о царю, на битву з пандавами, 
цей низький і підлий хвастун Карна, син Сонця, твій радник і керівник, цей близький приятель твій, гордовитий і  
занадто пихатий, аж ніяк не є ні ратхином, ні атіратхою, о царю! Нечутливий, він втратив свій природній панцир. 
Завжди жалісливий, він також втратив свої дивні сережки. Через прокляття Рами, його наставника в мистецтві 
володіння зброєю і слів брахмана, який прокляв його через інший випадок, а також завдяки втраті бойової броні  
своєї, він вважається, по-моєму, лише наполовину ратхином. Зіткнувшись із Пхалгуною в битві, він безумовно не 
врятується!

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Тоді промовив міцнорукий Дрона, кращий з носіїв зброї: «Це саме так, як ти сказав. Це ніяк не може бути  

облудно!  Перед  кожним  боєм  він  хвалиться,  але,  коли  доходить  до  справи,  бачать  його  п’яти  з  поля  бою. 
Жалісливий, часом і недбайливий, Карна через це є, на мою думку, лише наполовину ратхином!».

Почувши ці слова, син Радхи, із широко розкритими від гніву очима, о царю царів, сказав Бгішмі, вражаючи 
його словами, немов стрекалами: «О діду наш, хоча і безвинний я, однак ти завжди з неприязні до мене, як тобі  
захочеться, раниш ти мене стрілами слів своїх на кожному кроці. Але тим не менш я все це терплю лише через  
Дурьйодхану. Стверджуючи, що я, на твою думку, лише наполовину ратхин, ти вважаєш мене зовсім безсилим,  
начебто я і справі боягуз. В цьому не може бути сумніву!  Я не мовлю облудно, коли заявляю, що ти, о сину 
Ґанги, ворог всього всесвіту і особливо всіх кауравів! Однак же цар не знає цього. Хто ж дійсно б намагався  
перед боєм послабити бойовий запал і  внести розлад  серед царів,  рівних між собою і  звеличених діяннями 
своїми, як це прагнеш робити ти тим, що наносиш образи, перебираючи їхні чесноти. Ні роки, ні сивина, ні  
багатство і ні чисельність друзів, не можуть служити підставою, щоб вважати кшатріїв магаратхами. Вважається,  
що кшатрії досягають першости лише завдяки своїй силі, а брахман досягає високого становище лише перевагою 
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в мантрах, тоді як вайшьї досягають його через багатство, а шудри — перевагою в літах. Однак під впливом  
пристрасти й ворожости, ти, в омані, визначаєш ратхинів і атіратхів тільки за своїм власним вибором і по власній 
примсі! О міцнорукий Дурьйодхано, розсуди ти гідно і справедливо! Нехай буде відсторонений цей зловмисний 
Бгішма, що заподіює тобі одну лише шкоду!

Адже війська, один раз уже роз’єднані, о царю, буває важко об’єднати знову! Навіть спадкоємні війська 5 в 
таких випадках буде важко об’єднати, о тигре серед людей, а тим більше зібрані з різних країв. У цих воїв перед  
боєм уже закрався сумнів в успішному результаті, о нащадку Бгарати! А наш бойовий запал особливо послаблює 
Бгішма, в нашій же присутності! Де ж справедлива міра у визначенні заслуг ратхинів і де Бгішма з недалеким 
розумінням? Я один відіб’ю військо пандавів! Зіткнувшись зі мною, чиї стріли ніколи не летять дарма, пандави 
разом з панчалами, розбіжаться в усі  боки, як бики при зустрічі  з тигром! Де збройна сутичка в битві,  благі  
поради чи добре висловлені промови і де Бгішма, старий роками, злісний душею і спонукуваний долею до свого 
згубного кінця? 

Адже він один, завжди вступає в постійне суперництво з усім всесвітом! У мінливому уявлені своєму він  
нікого іншого не вважає людиною мужньою. Дійсно, приписи шастр говорять, що варто слухатися людей старих, 
але все ж воно не може стосуватися тих, хто занадто старий, бо вони, як визнано, знову стають дітьми. Один я  
знищу сили пандавів, — у цьому не може бути сумніву!  Однак при успішному результаті бою, о тигре серед  
царів, слава перейде до Бгішми. Бо цей Бгішма призначений тобою, о володарю людей, у воєводи військ твоїх. А  
заслуги  завжди приписуються  воєначальникам,  але жодним чином не  рядовим воям.  Тому я  зовсім не  буду 
боротися, о царю, поки живий син Ґанги! Але коли Бгішма буде повалений, я поборюся з усіма без винятку 
магаратхами у ворожому таборі!».

Так вістить розділ сто шістдесят п’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 6
Б г і ш м а  м о в и в :
Цей тягар битви сина Дхрітараштри з пандавами, такий же великий наче сам океан, тягар, про який я думав  

багато років, уже прийнятий мною. Тепер, коли настав уже час тих страшних випробувань, звада між нами не  
повинна бути викликана мною. Тому бо ти й живеш іще, о сину візника! Адже я міг би, звичайно, хоча я й  
занадто старий, а ти молодий, застосувавши силу сьогодні, зруйнувати у двобої твою впевненість і розбити надію 
твою на життя, о сину сути! Наставник Рама, син Джамадагні, що мече свою могутню зброю, не міг заподіяти  
мені ні найменшого болю. А ти, хіба можеш зробити мені що-небудь? Звичайно, люди доброчесні не схвалюють  
вихваляння своєї власної сили, але знай, о негіднику,  який ганьбить свій рід, що я скажу тобі дещо про себе 
самого,  бо я  роздратований.  Перемігши на одній-єдиній колісниці  всіх кшатріїв  землі,  тих,  що зібралися  на  
сваямварі дочок правителя Каші, я силою викрав тих дівчат. А потім ще, одним мною були залишені на полі бою 
тисячі, подібних же тим, видатних царів, разом з їхніми військами! Маючи у твоїй особі поборника ворожнечі, 
велике  нещастя  нависло  вже  над  кауравами.  Доклади  зусиль  для  знищення  супротивників  своїх.  Будь  же 
чоловіком! Бийся із Партхою, з яким ти завжди вступаєш у суперництво! Я волію побачити, о злочинний, як ти  
вийдеш живим із тієї сутички!

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Тоді сказав Бгішмі цар, шляхетний син Дхрітараштри: «Поглянь на мене, о сину Ґанги, бо має бути велика 

справа!  Подумай спочатку про теє,  що може бути  найбільш добрим для мене.  Обоє ви зробите мені велику  
послугу.  А тепер хочу я почути про кращих воїв-колісничних серед ворогів, про тих, хто з них атіратхи і хто  
серед них полководці загонів колісниць. Я хочу почути про силу і слабкість ворогів, о Каураво! Бо, коли ніч 
зазорить світанком, відбудеться ця велика битва!».

Б г і ш м а  в и р і к :
Мною вже перераховані, о царю, хто в тебе ратхини і атіратхи, а також ті, хто наполовину ратхини. Тепер  

слухай,  о царю, про перелік воїв-колісничних у війську пандавів. Якщо ти маєш зараз цікавість, то послухай  
мене, о міцнорукий, разом із цими володарями землі. Сам цар, син Панду й Кунті, — видатний з ратхинів. Без  
сумніву,  о сину мій, він буде носитися по бойовищу,  подібно палаючому вогню. А Бгімасена, о царю царів,  
вважається рівним за своїми чеснотами вісьмом ратхинам. Маючи силу десяти тисяч слонів і сповнений гордині,  
він величчю своєї сили — надлюдина. І обидва сина Мадрі, ті тури серед людей, є ратхинами. Красою вони  
подібні Ашвінам, і наділені вони великою міццю. Йдучи на чолі своїх військ, всі вони, пам’ятаючи про тяжкі  
злигодні свої, будуть носитися полем прі подібно рудрам, — у цьому немає в мене сумнівів! Всі вони великі  
духом і високі станом, подібно стовбурам дерев шала. Ростом на півліктя вищі за інших людей, всі сини Панду 
відрізняються  левиною  статурою  і  могутньою  силою.  Усі  дотримуються  обітниці  помірности  й  ретельно 
віддаються  покаянню.  Наділені  скромністю,  ті  тигри  серед  людей  сповнені  шаленої  сили  подібно  тиграм. 
Швидкістю, нанесенням ударів і нищівною силою, всі вони — велети. Всі вони при завоюванні світу скорили  
володарів землі, о туре з роду Бгарати!

Ніхто з інших людей не в змозі володіти їхньою зброєю, палицями й стрілами. Справді, о каураво, ніхто 
інший навіть не зможе натягнути тятиву на їхніх луках, або підняти важку палицю, або ж метати їхні стріли у  
битві. В тямі, у вражені цілі, в швидкості та у спритності закидати пилом у грі, вони перевершували всіх вас 
навіть тоді, коли були ще дітьми. Маючи шалену силу, подібно тиграм, вони, наскочивши на це військо, знищать  
його у бою. Тому небажане зіткнення з ними. Кожний з них, один, може винищити всіх володарів землі. Те, що 
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трапилося  при жертвопринесенні  Раджасуя,  відбулося,  о  царю царів,  на  твоїх  очах!  Пам’ятаючи страждання 
Драупаді та брутальні слова, сказані після їхньої поразки у грі в кості, вони будуть ринути полем битви, подібно 
богові смерти. А що до Гудакеші з червонуватими очима, який має своїм союзником Нараяну,  то серед військ 
обох сторін, о герою, немає рівного йому воїна-колісничного. Бо навіть серед богів, або данавів і змій, або ж  
ракшасів  і  якшів,  а  тим  більше  серед  людей,  я  чув,  не  було  раніше  і  не  буде  після,  жодної  такої  добре 
спорядженої колісниці, о великий царю, яка є у мудрого Партхи!

І кермує нею Васудева, а воїн на ній — сам Дхананджайя. І в нього ж — чудовий лук Гандіва, і коні в нього 
швидкі мов вітер. І невразливий його чудовий панцир, і невичерпні обидва його величезних сагайдака. Зброя 
всіляка дісталася йому від могутнього Індри, Рудри та Кубери, а також від Ями і Варуни. На ній також є палиці,  
що лякають виглядом, і безліч найважливіших метальних знарядь, і перша серед них — громова стріла. Якого  
воїна-колісничного, можна прирівняти до нього, котрий за допомогою однієї колісниці був убив у битві тисячі  
данавів,  що  населяли  Хіраньяпуру?  Запалений  гнівом,  сповнений  великої  сили  і  справжньої  відваги,  цей 
міцнорукий воїн безсумнівно знищить твоє військо, охороняючи в той же час своє власне. Тільки я і наставник  
Дрона можемо виступити проти Дхананджайї. І немає серед військ обох сторін, о царю царів, третього воїна-
колісничного,  котрий  міг  би  піти  на  нього,  коли  він  мече  зливи  стріл!  Подібний  у  цьому  дощовій  хмарі  
наприкінці спекотної пори, гнаній могутнім вітром, той син Кунті, разом із Васудевою, своїм союзником, стоїть 
готовий до битви. Він молодий і спритний, у той час як обидва ми старі й дряглі.

С а н д ж а й я  м о в и в :
І коли царі  почули ці слова Бгішми і згадали колишню доблесть пандавів — із завмираючими серцями,  

начебто  їм  це  постало  навіч,  тоді  їхні  товсті  руки,  прикрашені  золотими  браслетами  і  змащені  сандалом,  
здавалося, опустилися безсило.

Так вістить розділ сто шістдесят шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 7
Б г і ш м а  м о в и в :
Всі п’ятеро синів Драупаді, о великий царю, суть магаратхи. Син Вірати, Уттара, на мою думку, теж великий 

ратхин.  А  Абгіманью,  о  великий  царю,  —  це  полководець  очільників  загонами  колісниць.  Він  може  бути 
прирівняний у бою самому Партсі чи Васудеві. З великою легкістю володіє зброєю, вправно бореться різними 
прийомами, він рішучий і невідступно відважний. Пам’ятаючи злидні перенесені батьком своїм, він, звичайно,  
виявить свою відвагу. Хоробрий Сатьякі з роду Мадгу — теж полководець очільників загонів колісниць. Серед 
видатних героїв роду Врішни він відрізняється шаленою люттю і не відає страху. Уттамауджас також, о царю, є, 
на мою думку, великим ратхином. Також і Юдхаманью, повний могутньої сили, той бик серед людей, вважається 
видатним серед воїв-колісничних. У всіх цих героїв є  багато тисяч колісниць,  слонів і  коней,  і  вони будуть  
боротися, зневажаючи своїм життям, з бажання зробити приємне синові Кунті. Разом з пандавами, о царю царів,  
вони будуть  летіти крізь  лави твоїх військ подібно вогню або вітру,  о  нащадку Бгарати,  викликаючи на бій 
супротивників своїх.

Непереможні в бою, Вірата і Друпада, старі обоє, ті тури серед людей, наділені великою міццю, є, на мою  
думку, магаратхами. Але хоча і старі роками, обидва вони віддані закону кшатріїв. Слідуючи шляхом, вибраним 
героями, вони докладуть зусиль в міру всієї сили своєї. Через їхнє споріднення з пандавами, а також, о великий  
царю, завдяки тому, що наділені вони силою й доблестю, обоє цих могутніх лучника, відрізняючись шляхетною 
поведінкою, та ще більше підсилилися під впливом глибокого почуття їхньої прихильности. Однак силою певних 
причин всі  міцнорукі  люди стають,  о  туре  серед чоловіків,  або героями,  або ж боягузами.  Йдучи  до єдиної  
кінцевої мети, обидва вони, укріплені в їхній відданости Партхою, зневажаючи самим життям, улаштують велике 
побоїще. Люті у битві, обоє вони, кожний на чолі акшаухіні військ своїх, здійснять велику справу, виправдуючи  
свій родинний зв’язок з пандавами. Обидва видатних героя, ті могутні лучники, зневажаючи своїм життям, о  
нащадку Бгарати, здійснять великий подвиг, виправдуючи довіру до себе пандавів.

Так вістить розділ сто шістдесят сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 8
Б г і ш м а  м о в и в :
Підкорювач  ворожих  міст,  син  царя  панчалів  —  Шикхандін,  о  царю,  є,  за  моїм  розумінням,  одним  з 

видатних ратхинів царя Юдхіштхіри, о нащадку Бгарати! Залишивши свою колишню стать, він буде боротися в 
битві й добуде собі велику славу серед військ твоїх, о нащадку Бгарати! В його розпорядженні перебувають  
численні  війська  —  панчали  і  прабхадраки.  З  тими  лавами  колісниць,  він  вчинить  великі  подвиги.  І  
Дхріштадьюмна теж, о нащадку Бгарати, полководець усіх військ Юдхіштхіри, той могутній воїн-колісничний — 
учень Дрони, о царю, є, на мою думку, атіратхою. Вимотуючи на прі всіх ворогів, він буде боротися на ратнім 
полі подібно самому богові з тризубцем, який у гніві проноситься всюди при руйнуванні світу.  Навіть затяті  
охітники герців будуть згадувати про його військо на колісницях, яке через численність свою нагадує океан або 
ж воїнство богів під час битви. А Кшатрадхарман, син Дхріштадьюмни, о царю царів, по незрілості років і через  
недостатню досконалість навичок у зброї  є,  на мою думку,  наполовину ратхином.  Родич пандавів,  могутній 
лучник Дхріштакету,  доблесний син Шишупали, цар чедіїв, вважається магаратхою. Цей хоробрий правитель  
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Чеди, разом із сином своїм, о нащадку Бгарати, зробить такі великі подвиги, які важко здійсненні навіть для  
магаратхи.

А Кшатрадева, о царю царів,  той підкорювач ворожих міст,  відданий закону кшатріїв,  є,  на мою думку,  
одним із найчудовіших ратхинів серед воїнства пандавів. Ті кращі вої серед панчалів Джайянта і Амітауджас і  
великий воїн-колісничний Сатьяджит — усі вони великі духом магаратхи. Всі вони, о сину мій, будуть боротися  
в битві мов розлютовані слони. Аджа і Бходжа, сповнені відваги, обоє — магаратхи серед воїнства пандавів.  
Обидва  вони  докладуть  зусиль,  в  міру  своєї  сили,  заради  допомоги  пандавам.  Обоє  вони  відрізняються  
спритністю  у  володінні  зброєю,  обоє  майстерні  у  боротьбі  різними  прийомами,  обоє  вельми  досвідчені  й  
невідступно відважні. П’ятеро братів кекайїв, о царю царів, незламні в битві. Всі вони — видатні з ратхинів, усі з  
криваво-червоними  прапорами.  Кашика  й  Сукумара  та  інший  цар,  що  зветься  Ніла,  а  також  Сурьядатта  й 
Шанкха,6 та Мадірашва — всі вони, на мою думку, видатні ратхини, всі вони відрізняються високими чеснотами,  
необхідними для битви, і обізнані на всіх видах зброї, та всі вони великі духом. 

Вардхакшемі,7 о  великий  царю,  вважається,  по-моєму,  магаратхою.  І  цар  Читраюдха,  як  я  гадаю,  теж 
видатний з ратхинів. Адже він, крім того, служить окрасою битви і відданий Володареві діадеми. Могутні вої на  
колісницях — Чекитана і Сатьядхріті,8 ті обидва тигра серед людей, є, на мою думку, видатними з ратхинів, серед 
воїнства пандавів.

Також Вьягхрадатта, о царю царів, і  Чандрасена,9 о нащадку Бгарати, — це, як я гадаю, безсумнівно два 
найчудовіших  ратхина  серед  пандавів.  Також  і  Сенабінду,  о  царю  царів,  на  прізвисько  Кродхахантрі 
(Вражаючий  гнівом),  —  володар  цей,  що  дорівнює  Васудеві  або  Бгімасені,  буде  боротися  з  воями  твоїми, 
проявляючи доблесть свою у битві. Звичайно, якими ти вважаєш мене, Дрону й Кріпу, точно таким же повинен 
ти вважати і того найкращого з ратхинів, який завжди вихваляє битву! Найперший з воїв-колісничних, Кашья,  
гідний похвали, відрізняється вражаючою спритністю у володінні зброєю. Підкорювач ворожих міст, він, як я 
гадаю, дорівнює чеснотами своїми одному ратхину.  А син Друпаді  Сатьяджит,  ще зовсім юнак,  але виявляє  
велику доблесть у битві й завжди вихваляє бій, повинен бути визнаний рівним восьми ратхинам. Бо, будучи  
рівним  Дхріштадьюмні,  він  уже  досяг  положення  атіратхи.  Бажаючи поширити  славу пандавів,  він  зробить 
найвищі подвиги. Відданий пандавам і хоробріший, є в них й інший великий ратхин — цар Пандья, видатний  
воїн, що володіє величезною міццю. 

Могутній лучник Дрідхадханван — це також найчудовіший з ратхинів у ратях пандавів. Шреніман, о кращий 
з кауравів, і цар Васудана — обоє вони, на мою думку, є атіратхами о приборкувачу ворогів!

Так вістить розділ сто шістдесят восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 9
Б г і ш м а  с к а з а в :
Рочамана, о великий царю, — це ще один магаратха у пандавів. Він буде боротися в битві проти ворожих  

воїв подібно безсмертному, о нащадку Бгарати! 
Перемагаючи численних ворогів, Кунтібходжа, могутній стрілець із лука, сповнений великої сили, дядько 

Бгімасени з боку матері, — він теж, на мою думку, є атіратхою. Цей герой, могутній лучник, досить досвідчений і 
вправний у битві,  цей бик серед воїв на колісницях,  як я гадаю,  майстерний боротися різними прийомами і  
надзвичайно спритний. Проявляючи доблесть свою, він, звичайно, буде боротися, як Індра з данавами. І його 
прославлені вої усі достатньо досвідчені в битві. Стоячи на стороні пандавів, відданий тому, що для них є гарним 
і  приємним,  той  найхоробріший  цар  зробить  заради  синів  сестри  своєї,  найвищі  подвиги  на  раті.  Царевич 
ракшасів Гхатоткача, о великий царю, той нащадок Бгімасени і ракшасі Хідімби, обдарований могутньою силою 
чарівництва, може вважатися, по-моєму, проводирем очільників загонами колісниць. Охочий до бійок, він буде, о 
сину мій,  боротися  в  битві  силою свого  чарівництва,  а  також  будуть  боротися  й  ті  хоробрі  ракшаси,  які  є 
радниками його або підлеглі його волі.

Ці й інші численні володарі населених країв, очолені Васудевою, зібралися заради Пандава. Це, о царю,  
головним чином ратхини, атіратхи й ті, що вважаються наполовину ратхинами у шляхетного Пандава. І вони, о  
царю, поведуть у бій грізне юдхіштхірине військо, під охороною того героя, Носія діадеми, начебто під самим 
Індрою могутнім. Це з ними, о герою, які наступають на тебе і жадають перемоги, я буду боротися в битві,  
очікуючи перемоги або смерти в бою. Я повинен буду виступити проти двох найвищих з людей — Партхи й  
Васудеви, що носять відповідно, лук Гандіву й диск, та нагадують собою сонце й місяць, коли їх можна бачити  
разом при настанні сутінків. Я також виступлю на головній ділянці битви й проти тих видатних воїв сина Панду,  
які перераховані мною на чолі їх військ. Це названі мною тобі, о царю, ратхини й атіратхи згідно верховенства їх,  
а також ті, що наполовину ратхини, як із твого, так і з їхнього боку, о володарю кауравів!

Арджуну  і  Васудеву,  та  інших царів  земних,  які  можуть  бути  там,  усіх  їх,  наскільки  можу я  оглянути  
поглядом, я буду відбивати, о нащадку Бгарати! Але, о міцнорукий, я не вб’ю і не вдарю Шикхандіна, царевича 
Панчали, якщо навіть я побачу, що він виступає проти мене на прі з піднятою зброєю. Світ знає, як я, з бажання 
зробити приємне батькові моєму, відмовився від царства, що дісталося мені, і вів життя в суворому дотриманні  
обітниці  угаву почуттів.  Потім я  помазав  Читрангаду на  царство кауравів  і  в  той же  час  присвятив дитину 
Вічитравірью на спадкоємця престолу. Сповістивши про богоподібну обітницю мою серед усіх царів на землі, я  
ніколи не посмію вбити жінку або того, хто колись був жінкою. Адже той Шикхандін, якщо ти чув, був колись  
жінкою! Народившись дівчинкою, вона потім стала чоловіком. Тому я не буду битися з ним, о нащадку Бгарати!  
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Але всіх інших царів, з якими доведеться мені зустрітися у битві, я знищу безсумнівно, о туре з роду Бгарати!  
Однак не в змозі я буду вбити синів Кунті, о царю!

Так вістить розділ сто шістдесят дев’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ПЕРЕЛІК МОГУТНІХ І ВЕЛИКИХ ВОЇВ-КОЛІСНИЧИХ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ПЕРЕЛІК МОГУТНІХ І ВЕЛИКИХ ВОЇВ-КОЛІСНИЧИХ
1 Ратхини і атіратхи (rathin, atiratha) — назва могутніх воїв-колісничних. В тексті замість rathin стоїть ratha, що  

окремо означає колісницю. Частіше воно вживається як компонент складного слова: mahāratha. Аtiratha, тобто могутній  
або неперевершений воїн-колісничний. (вгору)

2 Віддавшись суворому покаянню, Джайядратха, цар країни Синдху, догодив богові Шиві, і той дав йому дарунок: він  
бо зможе перемогти пандавів, за винятком Арджуни, яким і був він убитий згодом, у великій битві. (вгору)

3 Дандадхара (daņdadhāra) — цар, що правив у Гірівраджі, древній столиці царства Магадхи (суч. Раджгир у штаті  
Біхар), і брат Данди. Згодом був убитий Арджуною. (вгору)

4 Ачала і  Врішака — царевичі  країни Гандхари,  сини царя Субали й брати Шакуні  та Гандхарі,  обоє доводяться  
шуринами царю Дхрітараштрі. (вгору)

5 Спадкоємні війська (maulā) — Нілаканхта пояснює, що це війська які традиційно перейшли у спадщину. (вгору)
6 Шанкха — старший син царя Вірати. (вгору)
7 Вардхакшемі (vārdhakşemi) — царевич із роду Врішни, воїн-герой, що боровся на стороні пандавів. (вгору)
8 Сатьядхріті (satyadhŗti) — ім’я одного із царевичів, воїна-героя, який бився на стороні пандавів. (вгору)
9 Вьягхрадатта (vyāghradatta) — один з воїнів-героїв,  що боровся на стороні пандавів.  Чандрасена (candrasena) — 

царевич, син царя Самудрасени, що боровся на стороні пандавів. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ЦАРІВНУ АМБУ

Р о з д і л  1 7 0
Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Чому, о найперший з роду Бгарати, ти не посмієш убити Шикхандіна, якщо навіть побачиш, що в запалі бою 

він заміряється на життя твоє з піднятою зброєю? Ти, о міцнорукий, перед цим говорив: «Я вб’ю пандавів разом  
із сомаками!». О сину Ґанги, скажи мені про причину зробленого застереження, о діду мій!

Б г і ш м а  с к а з а в :
Слухай,  о  Дурьйодхано,  разом  із  цими  володарями  землі,  розповідь  про  те,  чому  не  посмію  я  вбити  

Шикхандіна, якщо навіть побачу його в битві. Мій батько Шантану, той бик з роду Бгарати, був великим царем.  
Справедливий душею, він знайшов у свій час призначений йому кінець, о туре серед людей! І дотримуючись  
обітниці своєї, о кращий з роду Бгарати, я окропив тоді брата мого Читрангаду на велике царство кауравів. Коли  
ж він помер,  я, зважаючи на думку Сатьяваті,  помазав на царство Вічитравірью, відповідно до встановлених 
обрядів.  Хоча й молодший роками,  зведений мною на трон по справедливості,  о  царю царів,  благочестивий 
Вічитравірья дивився на мене в усьому із шанобливістю. І я теж, бажаючи, о сину мій, оженити його, подумав 
спочатку і вирішив дістати для нього наречених з підхожої родини.

В цей час я почув був, о міцнорукий, що три дівчини, всі неперевершені красою, дочки царя країни Каші, — 
Амба та Амбіка, а ще Амбаліка — хочуть обрати собі чоловіків на сваямварі, і що царі з усієї землі, запрошені  
туди, о туре з роду Бгарати! І серед тих дівчат Амба була старшою, Амбіка — середньою, а царівна Амбаліка, о  
царю царів, була молодшою. Я сам відправився на одній-єдиній колісниці в місто володаря Каші й побачив, о  
міцнорукий, трьох дівчат тих, красно вбраних, а також усіх царів земних, тих, що зібралися там, о володарю  
землі! Тоді, викликаючи всіх царів, готових до бою, я посадив дівчат тих до себе на колісницю, о туре з роду 
Бгарати! Довідавшись, що шлюбним викупом за них повинна служити лише доблесть, я, взявши їх на колісницю, 
сказав  усім  царям тим,  що зібралися там,  повторюючи знову й знову:  «Бгішма,  син Шантану,  викрадає цих 
дівиць. Ви ж, о царі, докладіть старань, в міру сил ваших, для їхнього звільнення! Бо я силою забираю їх у вас на  
очах, о володарі людей!».

І  тут,  ті  охоронці землі підскочили з піднятою зброєю і,  розлютовані,  почали змушувати своїх візників:  
«Закладайте  колісниці,  закладайте  колісниці!».  І  ось  царі  земні  піднялися  на  звільнення  бранок,  з  оголеною 
зброєю на колісниці, що нагадують виглядом хмари, а ті, хто боровся зі спини слонів, — на своїх слонах, інші ж  
— верхи на  конях своїх!  Тоді  всі  охоронці  землі,  о  володарю народів,  оточили мене  з  усіх  боків  могутнім  
потоком своїх колісниць. Але потужною зливою стріл, я відбив усіх царів і переміг їх, як цар богів перемагає  
данавів. І коли вони підступали до мене, я кожною стрілою моєю валив на землю їх різнобарвні й прикрашені  
золотом прапори. Сміючись, я валив на тій раті й коней їх, і слонів, а також візників — палаючими стрілами, о  
туре серед людей! Бачачи таку легкість рук моїх, вони відвернулися від битви і розбіглися всі. Я ж, перемігши  
правителів землі, повернувся в Хастінапур. І потім, о нащадку Бгарати, я передав тих дівчат, призначених для  
брата мого, Сатьяваті й повідав їй, о міцнорукий, про той подвиг, який вчинив.

Так вістить розділ сто сімдесятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 7 1
Б г і ш м а  м о в и в :
Потім, о кращий з роду Бгарати, я підійшов до матері своєї,  дочки рибалки, і,  припавши до стіп матері  

героїв,  сказав  їй  так:  «Перемігши всіх  царів,  я  привіз  цих  дочок  правителя  Каші,  за  яких  шлюбний  викуп  
складається  лише  з  доблести,  —  привіз  для  Вічитравірьї!».  Тоді,  о  царю,  Сатьяваті  з  очима  повними  сліз,  
поцілувала мене в голову й радісно промовила: «Завдяки щасливій долі, о сину мій, тобою здобута перемога!».  
Коли ж, за  згодою Сатьяваті,  почалися вже приготування до весілля,  старша дочка володаря Каші сказала з 
великою радістю такі слова:

«О Бгішмо, ти знаєш закони моралі й добре обізнаний на всіх священних писаннях! Почувши слова мої,  
зволь  зробити  для  мене  те,  що  відповідає  вимогам  морального  обов’язку.  Володар  шальвів,  ще  раніше  був 
подумки вибраний мною за нареченого. І ним теж я була ще тоді вибрана таємно, без відома батька мого. Як же 
ти, о царю, походячи з роду Куру й вивчивши священне писання, можеш, о Бгішмо, примусити мене,  котра  
любить іншого, жити у твоєму будинку? Знаючи це, о туре з роду Бгарати, і, подумавши, зволь почати тепер те, о 
міцнорукий,  що зручніше для тебе! Очевидно, той цар шальвів чекає на мене,  о володарю народів! Будь  же  
жалісливим до мене, о міцнорукий, кращий з охоронців закону! Адже ти, о герою, відданий правді, — це добре  
відомо по всій землі!».

Так вістить розділ сто сімдесят перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 2
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Тоді,  випросивши дозволу в  Калі,  інакше прозваної  Сатьяваті,  у  радників  і  двічінароджених,  а  також у 

домашніх жерців, я дозволив старшій з тих дівиць — Амбі виїхати, о володарю людей! І відпущена мною, та  
дівиця відправилася в місто володаря шальвів. Під охороною найстарших брахманів і в супроводі годувальниці  
своєї, здолавши той шлях, вона приїхала до царя. І наблизившись до царя Шальви, вона сказала йому таке слово:  
«Я  з’явилася,  о  міцнорукий,  домагаючись  тебе,  о  променистий!».  Але  їй,  о  володарю  народів,  промовив  у  
відповідь володар шальвів, з удаваним сміхом: «Я не бажаю тепер взяти за дружину тебе, яка була заручена з  
іншим,  о  красуне!  Відправляйся,  о  чарівна,  назад  до  нащадка  Бгарати.  Я  не  бажаю більше  тебе,  насильно  
викрадену Бгішмою. Адже коли Бгішма, перемігши царів, відвіз тебе, ти з радістю відправилася з ним! Після  
того, як він у великій битві переміг володарів земних і відвіз тебе насильно, я не хочу більше брати тебе за  
дружину,  раз ти вже заручена з іншим, о красуне!  Як же цар,  подібний мені,  обізнаний на науках і  пишучи  
правила для інших, може ввести у будинок свій жінку, що була вже заручена з іншим? Відправляйся куди хочеш,  
о чарівна, і не витрачай марно свого часу!».

На  це,  о  царю,  Амба  промовила  йому,  змучена  стрілами  безтілесного  бога  кохання:  «Не  кажи  так,  о 
охоронцю землі, бо це зовсім не так! Я зовсім не висловлювала радости, коли відвіз мене Бгішма, о нищителю 
ворогів! Він відвіз мене силою, розбивши вщент усіх володарів земних, тоді як я гірко плакала. Візьми мене,  
безневинну  дівчину,  віддану  тобі,  о  володарю  шальвів!  Адже  відкидати  відданих  душею  не  схвалюється  в 
приписах  закону!  Упросивши сина  Ґанги,  який ніколи  не  відвертається  від  бійки,  я  одержала  його дозвіл  і  
приїхала до тебе додому! Адже дійсно, о володарю народів, той Бгішма міцнорукий не бажає мене!  Я чула, що 
почате Бгішмою викрадення наречених, затіяно для брата його. Бо ж двох моїх сестер, Амбіку і  Амбаліку,  о 
царю, які були викрадені одночасно зі мною, син Ґанги віддав молодшому братові своєму Вічитравірьї. Клянуся я 
дотиком до голови своєї, о володарю шальвів, що ніколи я не думала про іншого чоловіка крім тебе, о тигре  
серед людей! І не з’явилася я до тебе, о царю царів, нареченою іншого. Кажу тобі правду, о Шальво, а в тім, що 
це правда, душею клянуся! Візьми мене, о велеокий, — мене, дівчину, що прийшла до тебе по своїй волі, не  
заручену з іншим і яка жагуче бажає милості твоєї!».

Але хоча вона й говорила так, Шальва, о кращий з роду Бгарати, відкинув ту дочку правителя Каші, подібно 
тому як змія скидає свою стару шкіру. І хоча вона, о бездоганний, і просила так у різних висловах того володаря 
шальвів, він однак не повірив дівчині, о туре з роду Бгарати! І тоді та старша дочка правителя Каші, сповнена  
гніву, з очима, повними сліз, сказала голосом, переривчастим від ридань: «Покинута тобою, о володарю народів,  
усюди, куди я піду, притулком моїм будуть люди доброчесні, бо мовила я правду!». Але злісний цар шальвів і  
тоді відкинув її, хоч і зверталася вона до нього з такою жалісною мольбою, о Кауравьє,. «Йди геть!» — говорив 
їй у відповідь Шальва знову й знову.  — «Я боюся Бгішми, о стрункостанна, а ти — здобич Бгішми!». І коли  
сказав їй так Шальва недальновидний, вона виїхала з міста, засмучена, волаючи мов орлиця морська.

Так вістить розділ сто сімдесят другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 3
Б г і ш м а  м о в и в :
Виїжджаючи з міста, о нащадку Бгарати, вона міркувала: «Немає на землі молодої жінки, яка була б у більш 

скрутному  становищі,  ніж  я.  Адже  я  втратила  близьких,  а  також  відкинута  Шальвою!  І  неможливо  мені 
повернутися в місто, що носить ім’я слона, бо я одержала дозвіл від Бгішми виїхати звідти аби зустрілася я із  
Шальвою! Кого ж повинна я тоді гудити? Себе саму чи неприступного Бгішму? Або ж нерозумного батька свого,  
котрий улаштував мою сваямвару? Можливо, це моя власна провина, що я раніше, коли вибухнула жорстока 
битва,  не  зіскочила  з  колісниці  Бгішми,  щоб  повернутися  до  Шальви.  Те,  що  я,  немов  позбавлена  розуму,  
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опинилася в такому лихові,  є  неминучий плід тієї  помилки моєї.  Ганьба Бгішмі! Ганьба нещасному батькові  
моєму  нерозумному,  що  випровадив  мене  за  шлюбний  викуп,  котрий  складався  лише  з  доблести,  немов  
продажну жінку! Ганьба мені самій! Ганьба цареві Шальві й ганьба творцеві моєму теж! Адже через погане їхнє  
поводження, я впала в таке тяжке нещастя! Людина завжди знаходить те, що призначено їй долею. Однак же  
причиною нинішнього нещастя мого є Бгішма, син Шантану. Тому я бачу, що тепер я маю помститися Бгішмі  
або шляхом подвижництва, або битви, бо він є причиною горя мого! Але який же цар насмілився б спробувати 
перемогти Бгішму на прі?».

Так подумавши, вона виїхала з міста і відправилася в ашрам шляхетних пустельників, добрих вдачею. Там  
провела вона ніч, оточена пустельниками. І обдарована світлою посмішкою, вона, о нащадку Бгарати, розповіла в  
усіх подробицях про те, що трапилося з нею, о міцнорукий, про викрадення своє й звільнення, та про свою ганьбу 
перед Шальвою.

Був  там,  ув  ашрамі,  великий брахман,  суворий в обітницях,  на ім’я  Шайкхаватья.  Сповнений найвищих 
аскетичних заслуг, він був наставником у священному писанні і араньяках.1 І пустельник Шайкхаватья, великий 
праведник,  сказав  тій  цнотливій  стражденній  дівчині,  що  глибоко  зітхала  в  журбі  та  смутку:  «Якщо  так 
трапилося,  о  гідна,  то що ж можуть  зробити шляхетні  й прославлені  пустельники,  які  живуть  ув  ашрамі  та  
постійно зайняті покаянням?». Але вона, о царю, промовила йому у відповідь: «Хай буде зроблена мені милість!  
Я хочу жити самітницею в лісі. Я буду віддаватися тяжкому аскетичному покаянню. Мною ще в колишньому  
своєму житті були, з неуцтва, зроблені напевно такі ж гріховні вчинки. І те, що я маю тепер, є безсумнівно їх  
наслідки!  Я  не  посмію  повернутися  назад  до  моїх  рідних,  о  праведники,  знедоленою  і  безрадісною,  бо  я  
відкинута  Шальвою! Я бажаю,  щоб ви,  о  богоподібні,  що змили гріхи свої,  наставляли мене в аскетичному 
покаянні! Нехай же буде виявлено жаль до мене!». І мудрець той заспокоїв дівчину, наводячи приклади й доводи 
зі священних книг. І утішивши її таким чином, він разом з іншими двічінародженими обіцяв їй зробити те, чого 
вона хотіла.

Так вістить розділ сто сімдесят третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 4
Б г і ш м а  с к а з а в :
Тоді доброчесні пустельники поринули у свої звичайні заняття, роздумуючи в той же час про те, що можна  

зробити для дівчини. Деякі з пустельників рекли: «Треба її відвезти в рідну домівку». Інші ж серед них, найкращі 
з двічінароджених, схильні були гудити себе. Треті вважали, що, відправившись до володаря шальвів, потрібно  
упросити його прийняти дівчину. «Ні, — стверджували четверті,— не треба цього робити, бо вона відкинута  
ним». І коли минув так якийсь час, ті праведники, суворі в обітницях, знову сказали їй: «Що ж, о гідна, можуть  
тут зробити люди розсудливі? Нема чого тобі віддаватися тут пустельному життю в лісі! Послухайся, о чарівна,  
доброго слова! Відправляйся звідси в палац батька свого. Благо тобі! Цар, батько твій, почне те, що варто робити 
далі. Ти, о гідна, будеш жити там щасливо, наділена всіма чеснотами! І не може бути для тебе тепер, о чарівна,  
іншого більш підхожого притулку,  ніж батько твій! Для жінки притулком служить або її муж, або батько її, о  
красуне! Чоловік — її притулок, коли вона перебуває в сприятливих умовах, але коли вона опиняється в тяжкому 
становищі  —  батько  їй  притулок.  Адже  це  пустельне  життя  в  лісі  досить  тяжке,  особливо  для  тих,  хто 
розпещений. Ти ж — царівна від народження,  та до того ж іще дуже юна,  о красуне!  Але ж є,  о чарівна,  в  
лісовому ашрамі безліч незручностей і позбавлень, о красуне, яких, однак, не будеш ти мати живучи в палаці 
батька свого!». В той же час інші брахмани говорили тій страждальниці такі слова: «Побачивши тебе одну в  
густому,  безлюдному  лісі,  царствені  володарі  можуть  домагатися  тебе.  Тому  не  прагни  до  такого  життя 
самітниці!».

А м б а  р е к л а :
Неможливо мені  повернутися  знову в місто Каші,  додому,  до батька мого,  бо,  без  сумніву,  будуть  тоді 

зневажати  мене  родичі  мої.  Адже  зовсім  інакше  жила  я  в  будинку  свого  батька  під  час  мого  дитинства,  о 
праведники! І не можу я тепер повернутися туди, де батько мій, благо хай буде вам! Під охороною пустельників,  
я хочу віддатися аскетичному покаянню так, щоб у потойбічному світі не було для мене такої втрати щастя! О  
кращі з брахманів, саме тому я бажаю віддатися покаянню, щоб запобігти нещастю!

Б г і ш м а  м о в и в :
В  той  час,  як  брахмани  міркували  так  і  сяк,  туди  прийшов  царствений  мудрець  відданий  покаянню,  

Хотравахана.  І  тоді  пустельники  всі  зустріли  цього  царя  почестями,  вітаннями  й  іншими  знаками  уваги,  і  
запропонували йому сидіння і воду. Коли ж він сів і відпочив трохи, лісові жителі почали знову звертатися до  
дівчини,  причому  і  мудрець  той  чув  усе.  Почувши  розповідь  про  Амбу  і  царя  Каші,  о  нащадку  Бгарати,  
праведник той — батько її матері 2 — встав, тремтячи всім тілом, і, посадивши дівчину до себе на коліна, почав 
утішати її, о володарю! Потім він розпитав її в усіх подробицях про причину її горя із самого початку. І вона  
докладно  повідала  йому про  усе,  що  трапилося.  Тоді  царствений  мудрець  сповнився  жалю і  зажури.  І  той 
великий праведник вирішив у думках, що їй потрібно робити.

Тремтячи від хвилювання, мовив він засмученій дівчині, стражденній горем: «Не вертайся назад у рідну 
домівку, о чарівна! Адже я батько твоєї матері. Я розвію горе твоє. Покладися на мене, о доню! Хай здійсниться 
бажання твоє, від якого ти марнієш, о доню моя! За порадою моєю, відправляйся до пустельника Рами, сина 
Джамадагні. Рама позбавить тебе від горя і суму. Він уб’є в битві Бгішму, якщо той не послухається його слова. 
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Тож ходи до нього, найкращого з нащадків роду Бхрігу,  рівного прихованою силою своєю руйнівному вогню 
наприкінці юґи! Той великий праведник напутить тебе на шлях істинний!».

Тут  вона,  голосно  плачучи  й  проливаючи  сльози  знову  й  знову,  казала  тоді  батькові  своєї  матері 
Хотравахані,  схилившись  уклінно  головою:  «Я  відправлюся  за  твоїм  велінням!  Але  чи  вдасться  мені  тепер 
побачити того шляхетного мудреця, прославленого у світі? І яким чином той нащадок Бхрігу розвіє моє тяжке 
горе? І як я відправлюся туди? Про все це хочу я почути».

Так вістить розділ сто сімдесят четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 5
Х о т р а в а х а н а  м о в и в :
Ти побачиш, о гідна,  Раму,  сина Джамадагні,  твердого в правді,  наділеного великою міццю і  зайнятого  

суворим покаянням у дрімучому лісі.  На кращій з гір — Махендрі, постійно Рамі прислужують  мудреці,  що 
пізнали Веди, гандхарви і апсари. Відправляйся туди, благо тобі, і скажи йому слова мої, але перед цим спочатку  
привітай  шанобливо  схиливши голову,  того  мудреця,  суворого  в  обітниці  і  сповненого  великих  аскетичних 
заслуг. Скажи йому також, о чарівна, чого ти прагнеш. Якщо ти згадаєш про мене, Рама зробить усе для тебе, бо 
Рама, доблесний син Джамадагні, найкращий з усіх хто носить зброю, — мій друг, вельми задоволений мною, і  
він завжди доброзичливий до мене!

І  коли  цар  Хотравахана  казав  так  дівчині,  з’явився  там  Акрітаврана,  улюблений  супутник  Рами.  І  тоді  
пустельники, тисячами встали всі, а з ними і той старий цар срінджайїв Хотравахана. І коли запитали вони один  
одного про здоров’я і добробут, як належить за звичаєм, ті жителі лісів, о кращий з роду Бгарати, сіли всі разом,  
оточивши його.  Сповнені задоволення,  радости й блаженства,  вони потім почали розповідати всякі  улюблені  
оповіді, захоплюючі й дивовижні, о царю царів! І коли скінчилася їхня бесіда, царствений мудрець Хотравахана,  
великий душею, запитав Акрітаврану про Раму, найпершого серед великих мудреців: «О міцнорукий, де тепер  
можна побачити сина Джамадагні, великого в доблесті, о Акрітаврано, кращого зі знавців Вед?».

А к р і т а в р а н а  в і д п о в і в :
О володарю, саме про тебе Рама, о царю, постійно говорить: «Той царствений мудрець срінджайїв — мій 

улюблений друг!».  Рама буде тут  завтра на світанку,  — так я гадаю. Ти побачиш його тут,  коли він прийде  
бажаючи зустріти тебе. А ця дівчина, о царствений мудрецю, навіщо прийшла до лісу? Чия вона і ким вона тобі  
доводиться? Я бажаю дізнатися про усе.

Х о т р а в а х а н а  м о в и в :
Це чарівна дочка царя Каші, о володарю! Вона дитя моєї дочки! Старша дочка володаря Каші, вона відома  

під ім’ям Амба. Разом із двома молодшими сестрами своїми, вона була при обряді сваямвари, о бездоганний! Дві  
інші її молодші сестри звуться Амбіка і Амбаліка, о багатий подвигами! Всі кшатрії землі зібралися тоді разом у 
місті Каші. Велике свято, о брахмане-мудрецю, проходило там з нагоди сваямвари цих дівчат. Але в цей час син 
Шантану,  Бгішма,  що  володіє  могутньою  силою,  зневажаючи  всіма  царями,  викрав  тих  трьох  панянок.  І  
перемігши всіх правителів землі, чистий душею Бгішма приїхав разом з дівчатами в місто, що носить ім’я слона, 
о нащадку Бгарати! І повідавши про все Сатьяваті, він, могутній, наказав щоб відразу ж улаштувати весілля брата  
свого Вічитравірьї.

Бачачи, що весільні готування закінчені, дівчина ця, о туре серед двічінароджених, сказала тоді синові Ґанги  
в присутності його радників: «Мною, о герою, вибраний по серцю за мужа володар шальвів. Зволь же, о знавець  
закону, не видавати мене, чиє серце належить іншому». Почувши ці слова її, Бгішма поспілкувався з радниками, і  
подумавши про це, він, зі схвалення Сатьяваті, відпустив її. А дівчина ця, одержавши дозвіл Бгішми, обрадувана,  
відправилася  тоді  до  Шальви,  володаря  Саубхи,  о  брахмане,  і  мовила  йому слово:  «Я  відпущена  Бгішмою. 
Визнай,  що я діяла справедливо! Ще колись був  ти вибраний мною серцем,  о туре  серед царів!».  Однак же 
Шальва відкинув її, сумніваючись у шляхетності її поведінки. І ось вона прийшла сюди, в ліс покаяння, щоб 
віддатися ревно подвижництву. І я впізнав її, коли розповіла вона про свій родовід. Що ж до її горя, то причиною 
його вона вважає самого Бгішму!».

А м б а  с к а з а л а :
О блаженний, це саме так, як сказав цар земний, творець плоті матері моєї, Хотравахана з роду срінджайїв! 

Не  смію  я  повернутися  в  місто  своє,  о  багатий  подвигами,  через  сором  свій  і  острах  ганьби,  о  великий 
пустельнику!  Відтепер,  найвищим  обов’язком  моїм  для  виконання,  повинно  бути  те,  о  кращий  з 
двічінароджених, що скаже мені благословенний Рама, — такий намір мій, о блаженний!

Так вістить розділ сто сімдесят п’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 6
А к р і т а в р а н а  м о в и в :
Для усунення якої з цих двох прикростей, о гідна, бажаєш ти знайти засіб? Скажи мені про теє, о юна панно!  

Якщо на твою думку варто примусити володаря Саубхи одружитися на тобі,  о  чарівна,  то шляхетний Рама, 
звичайно примусить його, з бажання зробити тобі благо. Якщо ж ти хочеш побачити Бгішму,  того сина ріки 
Ґанги переможеним у битві мудрим Рамою, то Бхаргава виконає також і це. Почувши слово срінджайї, а також  
твоє власне, о діво зі світлою посмішкою, варто сьогодні ж вирішити, що потрібно почати після цього.

А м б а  р е к л а :
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О блаженний, я була викрадена Бгішмою через незнання, бо не знав Бгішма, що серце моє, о брахмане,  
належить Шальві! Подумавши про це, прийми, о володарю, таке рішення, яке відповідає справедливості, і нехай  
будуть вжиті заходи для його здійснення! Зроби те, о брахмане, що слід зробити стосовно Бгішми, тигра серед 
кауравів, або до царя шальвів, або ж стосовно їх обох. Я повідала тобі правду про причину мого горя, зволь же 
тепер, о святителю, здійснити те, що згідне із глуздом!

А к р і т а в р а н а  с к а з а в :
Те, що говориш ти, о мила, волаючи до справедливости, гідно тебе, о красуне! Але все ж почуй моє слово.  

Якщо син ріки Ґанги ніколи не привезе тебе в місто, що носить ім’я слона, тоді, о боязка, Шальва повинен буде 
віднести тебе на голові, примушений Рамою! Бо ти, о мила, була забрана Бгішмою насильно, о красуне, тому в 
царя Шальви виник сумнів стосовно тебе, о струнка станом! Бгішма гордий своєю мужністю і овіяний успіхом  
переможним. Тому ти повинна змусити свою помсту обрушитися саме на Бгішму!

А м б а  м о в и л а :
Це заповітне бажання, о брахмане, постійно плекаю і я в серце моєму: о якби змогла я зробити так, щоб 

Бгішма був убитий у битві! Бгішма то, чи цар Шальва, покарай, о міцнорукий, того, хто винний і через кого я  
стала такою нещасною!

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
І коли вони розмовляли так, минув той день, а також ніч, о кращий з роду Бгарати, з її втішними вітрами, не 

прохолодними і не жаркими. Тоді з’явився Рама, сяючи своєю величчю. Пустельник той, що носить на голові  
косу і одягнений в лахміття, о царю, був оточений учнями. Не сумний душею, з луком у руці, несучи також меч і  
сокиру, вільний від скверни, о тигре серед царів, він наблизився до царя срінджайїв Хотравахани. І побачивши 
його, пустельники всі й цар той, сповнений великих аскетичних заслуг, встали із шанобливо складеними руками,  
і та бідолашна дівчина теж. І вони вшанували з ретельністю Бхаргаву, запропонувавши йому медового напою. І 
прийнятий,  як  належить,  з  почестями,  він  сів  разом  з  ними.  Потім  обоє  вони  — володар  срінджайїв  і  син 
Джамадагні  —  почали  розповідати  про  справи  давно  минулі,  о  нащадку  Бгарати!  І  по  закінченні  бесіди,  
царствений мудрець у підхожий час сказав солодким голосом слова, перейняті глибоким змістом, найкращому 
нащадкові роду Бхрігу, Рамі, наділеному могутньою силою: «О Рамо, це дочка царя Каші, вона дитя дочки моєї, о 
володарю! Для неї потрібно зробити дещо. Вислухай же, як слід, про те, о вправний в усіх справах!».

Тоді, звернувшись до неї, Рама промовив: «Розкажи мені про те, що ти хочеш сказати». При цих словах вона  
підійшла до Рами, що нагадував блискучий вогонь, і, шанобливо вклонившись головою стопам його, чарівна, 
доторкнулася до них обома руками, подібними двом пелюсткам лотосу, і зупинилася перед ним. Сповнена суму,  
вона голосно заридала,  і  при цьому очі  її  наливалися слізьми.  І  вона вдалася тоді  до заступництва  нащадка  
Бхрігу, як до притулку всіх знедолених.

Р а м а  с к а з а в :
Ким доводишся ти цьому правителеві срінджайїв, точно так само і мені, о царська дочко! Скажи мені про те  

горе, яке в тебе на серці. І я діятиму у відповідності зі словами твоїми.
А м б а  р е к л а :
О святителю, великий в обітницях, сьогодні я прошу твого захисту. Звільни мене з океану болю і скорботи, о 

володарю!
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
Бачачи  її  красу,  свіжу  юність  і  найтоншу  ніжність,  Рама  поринув у роздуми.  «Що  скаже  вона?».  Так 

міркуючи про себе, Рама, найперший з роду Бхрігу,  глибоко задумався, сповнений жалю до неї. Потім, знову 
звернувшись до неї, осяяної світлою посмішкою, Рама сказав: «Розкажи про себе». І вона розповіла правдиво про 
все Бхаргаві.  А син Джамадагні,  почувши ті  слова царівни й визначивши спочатку,  що йому варто вчинити,  
сказав стрункостанній діві: «О красуне, я пошлю передати моє слово Бгішмі, найкращому з роду Куру. Почувши 
справедливе слово моє, той володарю людей слідуватиме йому. Але якщо все ж син Джанаки (Ґанга) не вчинить 
відповідно слову мною сказаному, я тоді спопелю його в битві, разом з його радниками, о чарівна, міццю своєї  
зброї! Або ж, о красуне, якщо в тебе є на те бажання, я можу поки звернутися до хороброго володаря шальвів у  
цій справі».

А м б а  м о в и л а :
Бгішма мене відпустив, о нащадку роду Бхрігу, тільки-но він почув, що серце моє ще раніше було віддане  

цареві шальвів! З’явившись потім до царя Саубхи, я звернулася до нього з негідними словами. І він відкинув  
мене, сумніваючись у шляхетності моєї поведінки. Подумавши про все це своїм розумом, о нащадку роду Бхрігу,  
зволь зробити те, що слід робити в таких випадках. Однак Бгішма, що дотримується великої обітниці, є корінь 
цього нещастя мого, бо ним була я викрадена, коли він силою посадив мене на колісницю свою. Убий же Бгішму,  
о міцнорукий, бо через нього опинилася я в такому нещасті, о тигре з роду Бхрігу, і зношу таке тяжке горе! Адже 
Бгішма жадібний, гордовитий і овіяний успіхом перемоги, о Бхаргаво! Тому тобі слід віддати йому по заслугах, о  
бездоганний!  Коли  відвозив  мене  насильно  нащадок  Бгарати,  о  володарю,  у  мене  тоді  в  серці  зародилося  
бажання: о якби я змогла зробити так, щоб був убитий той герой, який дотримується великої обітниці! Тому, о  
Рамо бездоганний, здійсни це бажання моє! Убий Бгішму, о міцнорукий, як убив Врітру Пурандара!

Так вістить розділ сто сімдесят шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 7 7
Б г і ш м а  м о в и в :
І на такі слова її,  о володарю, яка примушувала його не раз «убий Бгішму»,  Рама промовив у відповідь  

заплаканій дівчині: «О дочко Каші, ні в якому випадку я не візьмуся до зброї, о красуне, крім як заради знавців  
Вед! Тому скажи мені, що інше можу я зробити для тебе? І Бгішма, і Шальва, о царівно, обоє завжди будуть  
слухняні моєму слову. Не засмучуйся, о бездоганнотіла! Я виконаю те, чого ти хочеш. Але тільки не візьмуся я 
ніколи за зброю, о красуне, окрім як за наказом брахманів! Це прийняте мною правило поведінки!

А м б а  р е к л а :
Моє горе, о святителю, маєш розвіяти ти будь-якими засобами! Але те нещастя моє йде від Бгішми. Тому 

вбий його, о володарю, негайно!
Р а м а  с к а з а в :
О дочко Каші, скажи лише слово — і Бгішма, хоча й сам заслуговує поклоніння твого, покладе, по моєму 

слову, обидві ноги твої собі на голову.
А м б а  м о в и л а :
Убий Бгішму в битві,  о  Рамо,  якщо хочеш зробити приємне для мене і  якщо волієш ти обіцянку свою 

зробити правдивою!
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
В той час, як Рама й Амба, о царю, так розмовляли між собою, Акрітаврана сказав синові Джамадагні ці  

слова: «Зволь, о міцнорукий, не залишати дівчини, що вдалася до захисту твого! Убий, о Рамо, на прі Бгішму, що 
реве мов асур.  Якщо викликаний тобою на битву Бгішма, о Рамо, пустельнику великий, з’явиться і скаже «я  
переможений», або якщо він вчинить по твоєму слову, тоді мета дівчини цієї буде досягнута, о нащадку роду  
Бхрігу,  і слова твої, о герою, теж виявляться правдивими, о володарю! Це також була давня обітниця твоя, о  
Рамо, пустельнику великий, — обіцянка, дана тобою перед брахманами, після того як ти переміг усіх кшатріїв, о  
Бхаргаво: «Я вб’ю у битві  всякого, будь то брахман, кшатрій,  вайшья або шудра,  якщо тільки виявиться він 
ненависником брахманів!». Адже ти обіцяв, о Бхаргаво: «Поки я живий, не зможу я покинути тих, хто в страхові  
вдався до мене за заступництвом, або в пошуках засобів існування, і  я вб’ю того пихатого душею воїна, що  
переможе в битві всіх кшатріїв землі, тих, що зібралися разом!». О Рамо, саме Бгішма, той продовжувач роду 
Куру,  здобув  перемогу над усіма  кшатріями! З’явившись до нього,  поборися з ним у битві,  о  нащадку роду 
Бхрігу!».

Р а м а  м о в и в :
Я пам’ятаю про обітницю свою, дану мною колись, о кращий з пустельників! Я ж у цьому випадку зроблю,  

однак те, що може бути досягнуто примиренням. Мета, яку замишляє дочка Каші, досить важлива, о брахмане!  
Взявши із собою дівчину, я відправлюся сам туди, де знаходиться Бгішма. Якщо ж Бгішма, що завжди вихваляє  
битву, не вчинить за моїм велінням, тоді я вб’ю його, хоч і перевершує він усіх, — таке тверде рішення моє!  
Адже стріли, випущені мною, не просто встромлюються в тіла втілених істот, а проходять крізь них! Тобі про це 
відомо ще раніше, з часів бою мого із кшатріями.

Б г і ш м а  в і в  д а л і :
Мовивши так,  Рама разом з  пустельниками,  що вирікають Веди,  вирішив відправитися  з  ашраму.  І  той 

великий праведник піднявся потім зі свого місця. Тоді пустельники ті, провівши там ніч, зробили на наступний  
ранок обряди узливання священному вогню і прочитали молитви. І потім, усі вони відправилися, бажаючи вбити  
мене. І ось Рама, о великий царю, у супроводі тих брахманів і разом з дівчиною, прийшов до Курукшетри, о  
нащадку Бгарати! І досягши потім берегів Сарасваті, всі шляхетні пустельники ті, на чолі з найпершим нащадком 
роду Бхрігу, розташувалися там.

Так вістить розділ сто сімдесят сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 8
Б г і ш м а  м о в и в :
І ось, на третій день після того як Рама, великий в обітницях, розташувався там на рівному місці, о царю, він 

послав до мене вісника зі словами: «Я з’явився сюди!». Почувши про те, що Рама, наділений могутньою силою,  
прибув до меж наших володінь, я з великою поспішністю й радістю в серці відправився до того володаря океану 
прихованої сили. Я рушив у путь, виставивши корову попереду свого почту, о царю царів, в оточенні брахманів і  
богоподібних жерців і супроводжуваний також домашніми жерцями. І побачивши мене, коли я прибув до нього,  
доблесний син Джамадагні прийняв од мене ті почесті й сказав такі слова:

«О Бгішмо, яким спонуканням була тобою приведена сюди, проти її бажання, ця дочка царя Каші, а потім 
знову відпущена? Адже ти позбавив її можливості знайти які-небудь чесноти! Бо хто може тепер одружитися на  
ній, котрої раніше торкнувся ти рукою? Адже через це вона відкинута Шальвою, позаяк була насильно повезена  
тобою, о нащадку Бгарати! Тому візьми її для себе, за моїм велінням, о Бгарато! Нехай ця царська дочка, о тигре 
серед людей, скористається обов’язками своєї статі! Не личить тобі, цареві, так принижувати її, о бездоганний!».

Бачачи, що він трохи засмучений через дівчину ту,  я сказав йому: «Не можу я ніяк, о брахмане, віддати 
знову цю дівчину братові своєму. Це мені, о Бхаргаво, сказала вона ще колись: «Я належу Шальві!». Це від мене 
одержала вона дозвіл відправитися в місто Саубхи. Щодо мене, то ні зі страху, ні з жалости, ні від хіті й не з жаги  
багатства не можу я відректися від закону кшатріїв — така тверда обітниця моя!». Тоді у відповідь промовив  
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мені Рама, з очима повними гніву: «Якщо ти не вчиниш по слову моєму, о туре з роду Куру, я вб’ю тебе сьогодні 
ж, разом із радцями твоїми!». Так у люті говорив мені знову й знову Рама, з очима, збудженими від гніву. Та 
однак, я знову почав був просити того приборкувача ворогів, тигра з роду Бхрігу, м’якими словами. Але він не 
вгамовувався. Вклонившись ще головою тому брахманові, найкращому з усіх, я запитав його про причину, через 
яку він бажає боротися зі мною. І сказав я також: «Ще дитиною був я навчений тобою, о міцнорукий, чотирьом  
видам зброї. Тому я є учнем твоїм, о Бхаргаво!».

Тоді Рама промовив у відповідь, з очима червоними від гніву: «Ти знаєш мене, о Бгішмо, як свого вчителя, і  
все-таки не береш собі, заради догоди мені, цю дочку правителя Каші, о Кауравьє, володарю землі! Але ж інакше 
не буде в тебе спокою, о радосте роду Куру! Візьми ж її, о міцнорукий, і збережи рід свій! Бо, спокушена тобою,  
вона не знайде собі чоловіка!». Коли Рама сказав так, я відповів тому підкорювачеві ворожих міст: «Цього ніколи 
не може бути, о брахманський мудрецю! До чого твої зусилля?! Бачачи в тобі колишнього свого наставника, о  
сину Джамадагні,  я  прагну віддячити тобі,  о  святіший!  А щодо дівчини цієї,  то вона  ж бо була  ще колись  
відкинута мною. Хто ж дійсно знаючи, що жінкам властиві недоліки, котрі несуть великі лиха, оселить у себе в 
будинку жінку, яка серцем своїм належить іншому й залишається в такому випадку подібній до отруйної змії?  
Навіть зі страху перед Васавою не відступлюся я від закону, о променистий! Будь же милостивим до мене або  
зроби негайно те, що ти вважаєш потрібним. Тут також, о чистий душею, можна навести з пуран цю шлоку, о  
володарю, проспівану шляхетним Маруттою, о велемудрий! — «Наказ наставника слід виконувати, якщо навіть  
він, марнолюбний, не знає про те, що правильно і неправильно, і йде невірним шляхом!». Ти — учитель мій, і  
тому я з любов’ю, високо шаную тебе. Ти, однак же, не знаєш обов’язків наставника, а тому я буду боротися з  
тобою. Але я не вб’ю свого вчителя у сутичці, і особливо брахмана, а тим більше того, хто сповнений аскетичних 
заслуг. Тому я прощаю тобі.

Якщо хто в гніві  вбиває у битві  брахмана,  бачачи, що він,  подібно нижчому кшатрію, піднімає зброю і  
бореться,  не намагаючись тікати,  в того не буде  провини за  вбивство брахмана — така вказівка у приписах 
закону. Я — кшатрій, який твердо дотримується закону кшатріїв, о багатий подвигами! Людина, що діє стосовно 
кого-небудь так, як той того заслуговує, не прилучається до беззаконня і знаходить щастя. Коли людина, обізнана  
на виборі  місця й часу,  досвідчена  у  питаннях закону або вигоди,  впадає  в  сумнів  із  приводу невдач,  вона  
повинна бути на висоті свого становища і повинна без усяких коливань прагнути до досягнення своєї вигоди. Та  
позаяк ти, о Рамо, в цій справі, пов’язаній із сумнівною вигодою, дієш по справедливості, то я буду боротися з  
тобою у великій битві.  Подивися на силу рук  моїх і  на відвагу надлюдську.  За таких обставин я,  звичайно,  
зроблю те,  о  нащадку Бхрігу,  що зможу.  Я буду  боротися  з  тобою,  о  брахмане  премудрий,  на  Курукшетрі. 
Спорядися ж, о Рамо, як ти бажаєш, на двобій,  о пустельнику великий! Там на полі  кауравів убитий мною,  
простромлений сотнями стріл і  освячений моєю зброєю у великому бою, знайдеш ти світи, завойовані своїм 
подвижництвом. Відправляйся й стій на Курукшетрі , о охочий до боїв! Туди ж прийду і я до тебе, заради битви,  
о міцнорукий і багатий подвигами!

Там, о Рамо, де колись тобою був зроблений обряд очищення своїм покійним предкам узливаннями кров’ю 
кшатріїв, — там, убивши тебе, я теж зроблю обряд очищення кшатріям, убитим тобою, о нащадку Бхрігу! Рушай  
туди без загайки, о Рамо, непереборний на прі! Я зіб’ю твою давню пиху, о той, що домагається імені брахмана!  
На  багатьох  збіговиськах  ти  похвалявся,  о  Рамо,  заявляючи:  «Мною  одним,  без  сторонньої  допомоги,  були 
переможені всі кшатрії на світі!». Слухай же про теє, які безглузді  хвастощі твої.  В ті часи ще не народився 
Бгішма або кшатрій,  подібний мені.  Однак той,  хто охоче зіб’є войовничу пиху твою,  уже  народився.  Це,  о  
міцнорукий, не хто інший, як сам я, Бгішма, підкорювач ворожих міст! Поза сумнівом, о Рамо, це я втихомирю 
пиху твою у битві!».

Так вістить розділ сто сімдесят восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 9
Б г і ш м а  м о в и в :
Тоді промовив мені Рама, о нащадку Бгарати, ніби сміючись: «Дяка долі, що ти бажаєш боротися зі мною у 

битві!  Я піду тепер же з тобою, о Кауравьє,  на Курукшетру!  Я зроблю те,  що ти сказав.  Рушай же туди,  о  
приборкувачу  ворогів!  Нехай  твоя  мати  Джахнаві,  о  Бгішмо,  побачить  тебе  мертвим  на  тій  рівнині,  бо  
простромлений сотнями моїх стріл  ти  станеш харчем для  стерв’ятників,  чапель і  ворон.  Нехай богиня,  якій  
прислужують сіддхи і чарани, — тая щаслива дочка Бхагіратхи, у вигляді ріки, що породила тебе, злобливого і  
шаленого, завжди прагнучого битви, — нехай плаче сьогодні, о царю, побачивши тебе нещасного, убитого мною, 
хоча  вона,  либонь,  і  не  заслуговує  такого  видовища!  Прийди,  о  Бгішмо,  підемо зі  мною.  Нехай сьогодні  ж  
відбудеться битва! Візьми із собою все, о Кауравьє, колісниці та інше спорядження для битви, о туре з роду  
Бгарати!».

І коли Рама, той підкорювач ворожих міст, казав так, я вклонився йому головою, о царю, і сказав: «Хай буде 
так!».  Висловивши все  це,  Рама  потім відправився  на  Курукшетру,  палаючи бажанням поборотися.  І  я  теж, 
увійшовши  в  наше  місто,  повідав  про  все  Сатьяваті.  Потім,  коли  вчинили  обряди  для  моєї  перемоги,  я, 
одержавши благословення матері й спонукавши брахманів вимовити побажання успіху,  о сяючий величчю, у  
сприятливий день зійшов на блискучу срібну колісницю, в яку були запряжені коні білої масті. Кожна її частина 
була митецьки злагоджена, і відрізнялася вона великими зручностями та була вкрита з боків тигровими шкурами.  
Вона була оснащена багатьма видами могутньої зброї і всім необхідним приладдям. Нею кермував візник, що 
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походить з настільки ж високого роду і хоробрий, о царю, знавець науки про коней, добре навчений своєму 
мистецтву і досвідчений у боях. І сам я був одягнений у гарний білий панцир. І взявши до рук лук, теж білого  
кольору, я відправився в дорогу, о кращий з роду Бгарати! І білий парасоль підтримувався над моєю головою. І  
опахала з буйволових хвостів, теж білого кольору,  овівали мене, о володарю людей! Я був у білому одязі й у 
білому тюрбані, і прикраси на мені були теж усі білі. І уславлений хвалебними гімнами, провісниками перемоги,  
я виїхав з міста Слона, і попрямував до Курукшетри, яка мала стати полем битви, о туре з роду Бгарати!

І ті коні, швидкістю рівні думці або вітру, спонукувані моїм візником, незабаром примчали мене, о царю, до 
місця  великого  бою.  І  прибувши  на  рівнину Курукшетри,  я  і  відважний  Рама,  о  царю,  відразу  ж  запалали  
бажанням показати друг  перед другом доблесть свою у битві.  Тут  я зупинився був  при вигляді  найбільшого  
подвижника Рами й, узявши мою чудову мушлю, гучно засурмив у неї. І тоді безліч двічінароджених, о царю, і  
пустельники, що проживали в лісі, а також боги разом із сонмами мудреців, розташувалися там, щоб подивитися 
на чудовий бій. Небесні вінки, чудові  музичні інструменти й купи хмар, щохвилини з’являлися там. І ось, ті  
пустельники всі,  що супроводжували Бхаргаву,  приготувалися бути свідками битви, оточивши поле бою. Але  
саме тут, о царю, з’явилася переді мною, у власному вигляді своєму моя божественна мати, що бажає блага всім 
істотам, і сказала мені: «Що це ти збираєшся робити? Підійшовши до сина Джамадагні, о нащадку роду Куру, я  
буду знову й знову просити його: «Не борися із Бгішмою, бо він учень твій!». Ні, о сину мій, не прагни так  
завзято, о царю земний, боротися в бою із сином Джамадагні, який є брахманом!».

Так вона мені докоряла. «Адже Рама,— сказала вона ще, — рівний у своїй могутності  самому Харі, був  
винищувачем роду кшатріїв. Хіба тобі, о сину мій, не відомо про це, раз ти хочеш боротися з ним?».

І тоді, у відповідь, я привітав богиню і з шанобливо складеними долонями повідав їй, о найчудовіший з роду 
Бгарати, про усе, що відбулося на сваямварі дочки царя Каші. Я розповів також про те, о царю царів, як я раніше 
намагався вмилостивити Раму, і про колишню пристрасть старшої дочки царя Каші. Потім мати моя, та велика  
богиня-ріка,  наблизившись до Рами,  почала заради мене просити того мудреця  з  роду Бхрігу.  «Не борися із  
Бгішмою, бо він учень твій!» — такі слова вона йому сказала. Але він відповів їй, яка так просила його: «Піди й  
змусь відмовитися Бгішму! Адже він не виконує бажання мого! З цієї причини я й прийшов до нього!».

С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Тоді Ґанга, через любов до сина свого, повернулася знову до Бгішми. Але він, з очима, збудженими від гніву,  

не послухався її слів. І в цю хвилину з’явився перед Бгішмою справедливий душею, той великий подвижник,  
найперший з роду Бхрігу. І він, найкращий з двічінароджених, викликав його на битву знову.

Так вістить розділ сто сімдесят дев’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 0
Б г і ш м а  м о в и в :
Звернувшись тоді з посмішкою до Рами, що стояв готовий до битви, я сказав: «Коли я сам на колісниці, не 

смію я боротися з тобою пішим! Зійди на колісницю, о герою, і одягни лати, о міцнорукий, якщо ти дійсно, о  
Рамо, хочеш боротися зі мною у битві!». Тоді, посміхаючись, відповів мені Рама на полі бою: «Земля — це моя 
колісниця, о Бгішмо, а вода, подібна добрим коням, — це запряжні тварини, що везуть мене. Вітер — мій візник,  
а мій панцир становлять матері Вед.3 Оборонений ними у бою, я буду боротися, о нащадку роду Куру!».

Кажучи так, о сину Гандхарі, Рама, воістину відважний, оточив мене з усіх боків могутнім потоком стріл. І  
потім  побачив  я  сина  Джамадагні,  що  стояв  на  чудовій  колісниці,  оснащеній  всіма  видами  зброї.  А  сама 
колісниця була дивовижна й мала вигляд надзвичайний. Створена зусиллям його ж власної думки, вона була  
зручна  і  простора,  уподібнюючись красою своєю місту.  Небесні  коні  були  запряжені в неї,  вона була  добре  
захищена необхідними засобами і оздоблена золотими візерунками. І височів над нею прапор, о міцнорукий,  
прикрашений зображенням місяця.  Озброєний луком і  підвішеним сагайдаком,  зі  шкіряними запобіжниками, 
одягнутими на шуйцю і великий його палець, Акрітаврана, улюблений друг Бхаргави, в досконалості обізнаний 
на Ведах, виконував обов’язки візника цього воїна.

А той нащадок роду Бхрігу,  викликаючи мене знову й знову на битву вигуками «Підійди ж,  підійди!»,  
радував  моє  серце.  І  я  зустрівся  один  на  один  з  Рамою,  тим  винищувачем  роду  кшатріїв,  могутнім  і 
непереборним, що піднявся подібно самому сонцю у сяйві своєму! Після того як він випустив три потоки стріл,  
осадивши моїх коней, я зійшов з колісниці й, відклавши убік лук, пішки направився до Рами, найдивнішому з  
мудреців, щоб ушанувати його із благоговінням. І привітавши, як слід, найкращого з брахманів, я сказав йому 
такі високі слова: «О Рамо, чи рівний ти мені чи ж перевершуєш мене, я буду боротися у битві з тобою, моїм  
доброчесним наставником! Благослови ж мене, о володарю, і побажай мені перемоги!».

Р а м а  в и р і к :
Саме так, о кращий з роду Куру, повинен діяти той, хто бажає успіху! Бо це закон для тих, хто бореться з  

більш видатними, ніж вони самі.  Я би прокляв тебе,  якби ти не підійшов до мене таким чином, о володарю 
народів! Поборися ж у битві старанно,  закликавши усю стійкість свою, о каураво! Однак я не можу побажати 
тобі перемоги, бо сам я стою тут, щоб перемогти тебе! Іди ж і поборися справедливо! Я задоволений поведінкою 
твоєю!

Б г і ш м а  м о в и в :
І вклонившись йому,  я тоді спішно повернувся назад і,  зійшовши на колісницю, знову засурмив гучно в 

мушлю, оздоблену золотом. І відбувся потім бій між ним і мною, о нащадку Бгарати! І тривав він багато днів, о  
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царю, бо кожний з нас бажав перемогти іншого.  І в тій прі,  першим ударив по мені Рама,  дев’ятьмастами і  
шістьма вогнесяйними стрілами з опереннями чаплі. І тою хмарою стріл, четверо коней моїх і візник були щільно 
обкладені,  о  володарю народів!  Я  ж,  незважаючи  на  це,  залишався  спокійним  у  битві,  одягнений  у  броні!  
Вклонившись богам і особливо брахманам, о нащадку Бгарати, я тоді звернувся із посмішкою до Рами, який  
стояв готовий до битви, і промовив: «Хоча ти і не виявив до мене гідної чемности, однак я високо шанував твої  
чесноти наставника! До того ж іще вислухай мене, о брахмане, про одну з переваг у гарних якостях, якої варто  
дотримуватися,  коли потрібно нагромадити чесноти.  Веди,  які  вкладено в  тілі  твоєму,  те  високе  положення 
брахмана, що також є в тебе, і  аскетичні заслуги, накопичені тобою суворим покаянням, — по них я не вдарю! Я 
вдарю, однак, по твоєму положенню кшатрія, якого ти, о Рамо, дотримуєшся, бо коли брахман береться до зброї,  
він опиняється у стані кшатрія. Подивися тепер на міць мого лука й  подивися на силу рук моїх! Я розітну зараз 
твій лук, о герою, на дві частини зі стрілою разом!».

Сказавши так, я випустив у нього гостру стрілу з наконечником у вигляді півмісяця, о туре з роду Бгарати! І  
зрізаний нею, загнутий кінець його лука впав тоді на землю. Потім я випустив по колісниці сина Джамадагні  
сотні прямих стріл з опереннями чаплі. І простромлюючи наскрізь тіло Рами, підігнані супутнім вітром, ті стріли 
летіли  далі,  ллючи  кров  з  вістря  і  уподібнюючись  справжнім  зміям.  І  з  тілом,  усюди  залитим кров’ю,  сам 
спливаючи кров’ю від ран, Рама, о царю, здавалося, був схожий тоді на гору Меру, що викидала розплавлений 
метал! Або ж нагадував він ашокове дерево наприкінці зими, прикрашене гронами червоних квітів, або, о царю,  
він здавався іноді подібним до дерева кіншука! Взявши тоді інший лук, Рама, сповнений гніву, облив мене дощем 
гостро відточених стріл із золотим оперенням. І ті жорстокі, страшно стрімкі стріли, подібні до змій, вогню або 
отрути, досягши мене з різних сторін, простромили життєво важливі місця і змусили мене затремтіти.

Тоді, закликавши всю свою витримку й знову повернувши себе до битви, я в гніві обсипав Раму сотнею 
стріл.  І  вражений тими гострими стрілами, блиском подібними до вогню чи сонця,  чи отруйних змій,  Рама,  
здавалося втратив свідомість. Я ж, перейнятий співчуттям од такого видовища, засудив сам себе, о туре з роду  
Бгарати, і промовив: «О, ганьба битві! Ганьба всьому роду кшатріїв!». І охоплений сумним поривом, о царю, я  
повторив кілька разів: «На жаль, великим має бути гріх, зроблений мною від дотримання обов’язків кшатріїв, раз  
я заподіяв такі муки стрілами вчителеві моєму, котрий є брахманом зі справедливою душею!». Після цього, я вже 
не  наносив  більше  ударів  синові  Джамадагні,  о  нащадку  Бгарати!  А  в  цей  час  тисячопроменисте  світило,  
нагрівши променями землю, скотилося наприкінці дня до заходу, тоді й битва між нами теж припинилася.

Так вістить розділ сто вісімдесятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 1
Б г і ш м а  в і в  д а л і :
І тоді мій візник, визнаний майстерним у подібних справах, витяг стріли з тіла свого, з тіла коней і мого теж. 

Вранці, коли зійшло сонце, битва почалася знову, в той час як коні мої, викупавшись перед цим, повернулися 
назад  і,  напившись води,  підбадьорилися  знову.  Побачивши мене,  який стрімко під’їжджає  на  колісниці,  та  
одягненого в броні, могутній Рама приготував колісницю свою з великою ретельністю. І тут я, теж побачивши 
Раму, який наближається до мене жадаючи битви, відклав убік чудовий лук мій і швидко зійшов з колісниці. І  
привітавши  його,  я  знову  піднявся  на  колісницю,  о  нащадку  Бгарати,  і,  бажаючи  поборотися,  зупинився  
безстрашно перед сином Джамадагні. Тоді він облив мене могутнім дощем стріл, і я теж у відповідь на це облив  
його зливою зі  стріл. Але,  розгнівавшись,  син Джамадагні,  о царю, знову послав по мені стріли з палаючою 
пащею, які  нагадували справжніх змій.  І я  теж, о царю, випускаючи сотнями й тисячами відточені стріли із  
серповидним вістрями, швидко розсікав його стріли ще в повітрі, знову й знову.

Потім могутній син Джамадагні почав метати в мене різні види божественної зброї, і всю її відбивав я своєю  
зброєю, о міцнорукий, бажаючи зробити найвищий подвиг. І великий шум піднявся тоді в небі з усіх боків. Але  
ось, я пустив у сина Джамадагні зброю ваявья, але Рама відбив її зброєю гухьяка, о нащадку Бгарати! Тоді я  
застосував, освятивши наперед мантрами, зброю агнея, але володар Рама відбив ту зброю мою своєю власною,  
названу варуна. Так я відбивав різні види божественної зброї Рами, а Рама, той приборкувач ворогів, сповнений 
прихованої сили і знавець чудової зброї, відбивав мою. Тоді найперший з брахманів, о царю, Рама, могутній син 
Джамадагні, розгніваний, раптово повернувшись до мене зліва направо, простромив мені груди. І тут, о кращий з 
роду Бгарати, я втратив тяму на чудовій своїй колісниці. І мене, що впав у безпам’ятство, враженого стрілами 
Рами,  поспішно  вивіз  із  поля  бою  мій  візник  на  відстань  звуку  мукання  корови.4 Бачачи,  що  я  жорстоко 
поранений і вивезений у безпам’ятстві, супутники Рами, всі, починаючи з Акрітаврани, і дочка Каші, зраділи, о  
нащадку Бгарати, і почали голосно кричати! Потім отямившись, я упізнав візника свого і сказав йому: «Поїдь  
туди, о візнику, де стоїть Рама! Біль мій минув уже, і я готовий до битви!».

І ось мій візник повіз мене туди на моїх дивно-прекрасних конях, які, здавалося наче танцювали на своєму  
шляху,  о Кауравьє,  і  уподібнювалися швидкістю своєю вітру.  І  наблизившись потім до Рами, о каураво,  я в 
сильному  гніві,  бажаючи  перемогти  його,  теж  збудженого  гнівом,  обплутав його  сіттю  зі  стріл.  Але  ті 
прямолетючі стріли, Рама швидко розсікав на частини, одну за одною в повітрі — кожну трьома своїми стрілами. 
І всі мої добре оснащені стріли були знищені сотнями й тисячами, розсічені надвоє стрілами Рами у великій тій  
битві! Спонукуваний однак, бажанням убити його, я випустив тоді в Раму, сина Джамадагні, гарну,  блискучу 
стрілу,  рівну  либонь  самій  смерті.  Й  глибоко  вражений  нею,  піддавшись  силі  удару  стріли,  Рама  раптово 
знепритомнів і впав на землю. І коли Рама звалився на землю, звідусіль пролунали вигуки «Ой леле, леле!» і  
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всесвіт увесь,  о нащадку Бгарати, прийшов у замішання і сум’яття, наче від видовища того, коли саме сонце  
впало з небосхилу! Тоді пустельники всі й царівна Каші, у великому сум’ятті, підбігли поспішно до нащадка  
Бхрігу.  І обіймаючи його, о каураво,  вони стали ніжно заспокоювати його дотиками рук своїх, охолоджених 
водою, і побажаннями перемоги.

І тоді,  вставши знову,  Рама звернувся до мене і сказав схвильованим голосом: «Стій, о Бгішмо, ти ж бо  
вбитий!». І з цими словами він поклав стрілу на лук свій. І випущена ним у великій цій битві, та стріла стрімко  
встромилася мені в лівий бік. І сильно вражений нею, я захитався, як трясе дерево під ударами буревію. Убивши 
потім моїх коней у тій великій битві, Рама, о царю, незворушно спокійний, обсипав мене опереними стрілами,  
мечучи їх з великою вправністю рук. Тоді і я теж, о міцнорукий, почав випускати з великою спритністю потік 
стріл,  непереборний  на  раті.  Й  ті  стріли,  послані  Рамою і  мною,  швидко  покривши з  усіх  боків  небокрай,  
залишалися там, у повітрі. І заволочене сіттю зі стріл сонце, здавалося не могло випромінювати світла. І навіть 
вітер, перепинений тими хмарами стріл, здавалося також не міг пройти крізь них. Тоді від сильного пориву вітру  
і перепинених променів сонця, від надмірно накопиченого жару й природних умов, виникла пожежа в небі. А  
стріли ті палали всі яскравим полум’ям від вогню, ними ж самими породженого, о царю, і падали на землю,  
перетворюючись  на  попіл!  Потім  Рама,  розлютившись,  швидко  почав  обсипати  мене,  о  каураво,  сотнями й 
тисячами, десятками і сотнями тисяч, мільйонами й сотнями мільйонів, десятками мільярдів і більйонами стріл! 
Але і їх також розсікав я в бою своїми стрілами, що нагадують сильно отруйних змій, і змушував їх падати на  
землю,  о царю, подібно зміям, розсіченим на шматки. Так відбувалася тоді та велика битва, о кращий з роду 
Бгарати! Коли ж наступив час сутінків, мій наставник вийшов з поля бою.

Так вістить розділ сто вісімдесят перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 2
Б г і ш м а  с к а з а в :
Наступного дня,  коли я знову зустрівся з Рамою, битва між нами була знову жахаючою і жорстокою, о  

кращий з роду Бгарати! Той герой, знавець божественної зброї,— володар, справедливий душею, почав день у 
день  застосовувати  різні  види  небесної  зброї.  Зневажаючи  самим  життям,  котрим  дуже  важко  буває  
пожертвувати, я в жорстокій раті, о нащадку Бгарати, розсіював ті види зброї своєю такою ж зброєю, здатною її  
відбивати. І тим часом, як зброя у всьому своєму різноманітті так знищувалася і розсіювалася зустрічною зброєю, 
Бхаргава, сповнений великої сили, почав лютувати, зневажаючи в запалі бою самим життям.

Зустрічаючи відсіч моєї зброї, великий душею син Джамадагні метнув у мене дротик, що блискає подібно  
метеору,  з  палаючим вістрям,  який  наповнює своїм блиском світи,  немов це  був  дротик,  випущений  самою 
Смертю! Однак я, своїми блискучими стрілами розсік на три частини той дротик, який летів на мене, палаючи 
подібно сонцю наприкінці юґи. Тоді подув на мене вітерець, насичений тонкими пахощами. Бачачи, що зброя 
його розсічена на частині, Рама, збуджений гнівом, метнув у мене дванадцять інших страшних дротиків. Але  
їхню форму,  о нащадку Бгарати, мені неможливо описати через їхній сильний блиск і стрімкість. Хіба міг я,  
справді, зробити це? Побачивши їх, різних виглядом, коли вони несуться до мене з усіх боків, подібно довгим 
вогняним  язикам,  і  палаючи  страшним  внутрішнім  жаром,  немов  дванадцять  сонець  при  загибелі  світу,  я  
жахнувся. Бачачи вервечку зі стріл, які оточують мене, я розсікав її своїми стрілами, о царю, і послав у запалі  
бою дванадцять особливих стріл. І за допомогою їх я відбив ті жахливі видом дротики Рами. Тоді великий душею 
син Джамадагні послав на мене інші страшні дротики, з позолоченими ратищами, різноманітними, оснащеними 
золотим хвостовим оперенням. І всі вони блискали так, немов величезні метеори.

Відбивши й ті люті дротики за допомогою щита й меча, та змусивши їх у тій битві  впасти на землю, о 
володарю людей, я потім дощем своїх чудових стріл облив його дивовижних коней разом із візником. Але тут,  
шляхетний нищитель володаря хайхайїв, побачивши розсічені мною дротиків, сяючі золотом і які нагадували 
змій,  що вилазять  зі  своїх  нір,  перейнявся  гнівом і  застосував  знову божественну зброю.  І  тоді  сяючі  ряди 
жорстоких стріл, мов рої сарани  впали  на мене і всуціль вкрили моє тіло, коней моїх і мого візника, разом із 
самою колісницею! Справді, о царю, колісниця моя й коні, а також і візник були цілком вкриті тими стрілами! 
Також ярмо й дишель колісниці, обидва колеса та вісь, розсічені стрілами, відразу зломилися. Але коли той дощ 
стріл все ж припинився, я теж облив у відповідь наставника мого суцільною зливою стріл. І ушкоджене моїми 
стрілами,  скупчення  брахманських  його  заслуг,  знайшовши  вихід  з  тіла,  почало  спливати  кров’ю  рясно  й 
безупинно.  Але  подібно  тому  як  Рама  був  обплутаний  сіттю  моїх,  точно  так  само  і  я  був  сильно  і  густо  
простромлений  його  стрілами.  Коли  ж  наприкінці  дня  сонце  закотилося  за  гору  Заходу,  битва  наша  тоді 
припинилася.

Так вістить розділ сто вісімдесят другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 3
Б г і ш м а  м о в и в :
Наступного ранку, о царю царів, коли зійшло яскраве сонце, між мною і Бхаргавою знову відновилася битва.  

І тоді Рама, найкращий з вражаючих, стоячи на своїй швидкохідній колісниці, обдав мене зливами стріл, подібно  
тому як Шакра проливає дощ на гору. Збитий тим дощем стріл, улюблений візник мій звалився зі свого сидіння 
на колісниці, зринаючи у зневіру моє серце. І повна безтямність опанувала тоді візником. І від удару тих стріл він 
скотився на землю і знепритомнів. Вражений стрілами Рами візник мій, незабаром позбувся життя. Тоді, о царю 
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царів, в одну мить мною опанував страх. І тут, о царю, коли через смерть візника мого я усе ще журився за ним,  
із серцем, перейнятим сумом, Рама став посилати на мене стріли, сурозмірні із самою смертю. І дійсно, коли я,  
підданий небезпеці через загибель візника, віддавався зневірі, той нащадок Бхрігу, сильно натягнувши свій лук,  
глибоко простромив мене стрілою. І п’ючи кров, та стріла, о царю, потрапивши між ключиць, пройшла наскрізь,  
о царю царів, і впала разом зі мною на землю!

Тоді, о туре з роду Бгарати, думаючи, що я вбитий, Рама видав ще й ще раз, подібно гуркоту хмар, зичний 
рик і сильно зрадів. І справді, о царю, коли я в такому стані впав на землю, Рама, сповнений радости, видавав 
голосні  кличі  разом  із  супутниками своїми.  У той же  час  каурави  всі,  які  стояли поруч  зі  мною,  бажаючи 
подивитися на битву, були охоплені великим горем побачивши падіння моє. І ось, коли я лежав повалений, о леве  
серед царів, я побачив вісьмох брахманів, блиском подібних до сонця чи вогню. Вони стояли, оточивши мене з  
усіх боків на бойовищі й підтримуючи мене руками своїми. І дбайливо підтримуваний тими брахманами, я не  
торкався  землі,  бо  завдяки  брахманам,  які  мов  друзі  підтримували  мене,  я  тримався  в  повітрі.  І  начебто  
ширяючого сплячим у повітрі, вони окропляли мене краплями води. І підтримуючи мене так, о царю, ті брахмани  
усі, потім сказали не раз: «Не бійся! Добробут хай буде з тобою!».

Втішений тими словами їх, я швидко піднявся. І тоді я побачив матір свою — найчудовішу з рік, що стоїть  
на моїй колісниці. І дійсно, о володарю кауравів, конями моїми в битві, коли візник мій був убитий, правила та  
богиня — велика ріка! Вшанувавши потім стопи матері моєї і предка свого Ріштішену, я зійшов на колісницю. І  
вона тоді охороняла мою колісницю, коней і все необхідне спорядження для битви. Однак я, склавши благально 
долоні рук своїх, умовив її піти назад. Після того як вона пішла, я сам правив тими кіньми, швидкими наче вітер,  
і боровся із сином Джамадагні, поки не завершився день, о нащадку Бгарати! І тоді, в запалі бою, о кращий з роду 
Бгарати, я випустив на Раму потужну, швидколітну стрілу, здатну простромити саме серце. І вражений сильним 
ударом стріли Рама, випустивши свій лук, упав обома коліньми на землю і знепритомнів.

І коли Рама, той дарувальник багатьох тисяч золотих монет, упав на землю, густі  хмари заволокли небо, 
проливаючи удосталь крови. Падали сотнями метеори, чулися громові  гуркоти, наводячи на все жах! І демон 
Раху раптово огорнув сяюче сонце. Почали дути різкі вітри й стала тремтіти сама земля! Стерв’ятники, ворони і  
чаплі стали злітатися, охоплені радістю! А між тим, як сторони світу,  здавалося, начебто палали, щохвилини  
почав завивати зловісно шакал. І без ударів, барабани почали видавати різкий гук! І справді, коли шляхетний 
Рама лежав на землі нетямний, показувалися ці грізні знамення, о кращий з роду Бгарати! Тоді, занурений у  
хмари пилу сонячний диск, потьмянів у блиску своїх променів, і сонце зайшло за гору Заходу. Опустилася ніч з її  
чудовими і прохолодними вітрами. І тоді ми обоє припинили битву. Таким чином, о царю, з настанням сутінків, 
страшна битва припинялася, а наступного дня зі сходом сонця, вона починалася знову. І відновлюючись щораз на 
світанку, вона тривала двадцять і три дні.

Так вістить розділ сто вісімдесят третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 4
Б г і ш м а  м о в и в :
Потім, о царю царів, вклонившись брахманам, покійним предкам, усім божествам і тим істотам, що бродять 

уночі, а також царям земним, о володарю народів, я влігся на своєму ложі й почав міркувати: «Ось уже багато  
днів, як триває між мною і сином Джамадагні ця жахлива битва з вельми тяжкими наслідками. Однак же я не в  
змозі  перемогти  в  бою на  полі  битви  Раму,  сповненого  великої  сили,  —  того  брахмана,  сина  Джамадагні,  
могутнього міццю своєю. Якщо ж мені дійсно до снаги перемогти сина Джамадагні, великого своєю доблестю,  
нехай тоді божества прихильно з’являться мені вночі!».  І зранений стрілами, о царю царів, я проспав ту ніч,  
лежачи на правому боці, ледве чи не до самого світанку. І ось найперші брахмани, ті самі, які підняли мене коли  
я впав з колісниці і підтримували на своїх руках, а потім утішили мене словами «не бійся», з’явилися, о великий  
царю, мені уві сні. І оточивши мене, вони сказали такі слова. Слухай же про теє, о продовжувачу роду Куру!

— «Вставай, о сину Ґанги, не бійся! Не повинно бути в тебе ніякого страху! Ми будемо захищати тебе, о  
тигре серед чоловіків, бо ти є наша власна плоть! Рама, син Джамадагні, ніколи не зможе перемогти тебе на прі! 
Саме ти,  туре  з  роду Бгарати,  переможеш Раму!  Це найулюбленіша зброя,  за  назвою «прасвапа» (снодійна), 
створена Вішвакарманом, і належить Праджапаті, ти, звичайно, упізнаєш сам, о нащадку Бгарати, бо вона була  
вже тобі відома у твоєму минулому житті!5 Ні Рама, ні яка-небудь інша людина на землі, не знає її. Тому згадай 
про неї, о міцнорукий, і застосуй її на повну силу! Рама ж не загине від тієї зброї, о володарю людей! Тож ти 
ніколи,  о  милостивий,  застосовуючи  її,  не  матимеш  ніякої  провини.  Вражений  силою  твоєї  зброї,  цей  син 
Джамадагні буде повалений у сон. Але, перемагаючи його, ти будеш знову будити його в битві, о Бгішмо, за  
допомогою іншої улюбленої зброї — «самбодхана» (пробуджуюча). Роби так, як ми говоримо тобі, о Кауравьє, 
на світанку, коли ти будеш стояти на колісниці. Сплячий чи ж мертвий — ми вважаємо, що це те саме. Але Рама  
безумовно не помре, о царю! Тому застосуй цю зброю «прасвапу», яку ми згадали!».

Сказавши так, о царю, ті найперші з брахманів зникли з очей, — ті восьмеро числом, всі однакові видом із  
променистими тілами!

Так вістить розділ сто вісімдесят четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 8 5
Б г і ш м а  с к а з а в :
І ось, коли пройшла ніч, я пробудився, о нащадку Бгарати! І міркуючи про свій сон, я сповнився великої  

радости.  Потім,  о  нащадку  Бгарати,  почалася  битва  між  ним  і  мною  —  люта,  надзвичайна,  що  змушує  
підніматися волоски на тілі в усіх істот. І Бхаргава вилив на мене дощ стріл, але я відвернув його суцільним  
потоком  своїх  стріл,  о  нащадку  Бгарати!  Тоді,  сильно  розлютований,  під  впливом  гніву,  що  опанував  ним 
напередодні, той великий подвижник метнув у мене дротик, ударом своїм рівний громовій стрілі Індри, блиском 
подібний до жезла Ями. Він блискав подібно вогню, злизуючи язиками полум’я все навколо на полі битви! І той 
дротик,  о тигре з  роду Бгарати,  сильно вразив мене в плече,  подібно метеору,  що летить у небі,  о  нащадку  
Бгарати! І тільки-но був я поранений так, о червоноокий, Рамою, кров моя рясно стала текти, о міцнорукий,  
уподібнюючись червонуватим потокам розмитої глини, що лине з гори після зливи. І охоплений сильною люттю, 
я послав тоді в сина Джамадагні стрілу, подібну смерті й невідворотну мов отрута змії. І вражений нею в чоло,  
той  герой,  найперший  з  брахманів,  здавався  тоді,  о  великий  царю,  прекрасним,  подібним  горі,  увінчаній  
гребенем.

Вкрай  розгніваний,  він,  змінивши  положення,  з  великою  силою  натягнув  тятиву  і  спрямував  на  мене 
страшну стрілу, подібну всенищівній Смерті й здатну трощити ворогів. І люта стріла та потрапила мені в груди,  
просвистівши в повітрі немов змія. Обливаючись кров’ю, о царю, я впав тоді на землю. Але отямившись знову, я  
метнув у мудрого сина Джамадагні блискучий дротик, сяючий, як громова стріла. І потрапив він між ключиць  
тому найпершому брахманові. Свідомість Рами потьмарилася, о царю, і він затремтів. Тоді великий подвижник 
той, його друг — премудрий Акрітаврана, обійняв його й утішив усякими співчутливими словами. Заспокоєний 
так, Рама, великий ув обітницях, спонукуваний гнівом і помстою, застосував тоді найвищу зброю Брахми. Для її  
відбиття я теж застосував точно таку ж найвищу зброю Брахми. І вона заблискала яскраво ніби показуючи, що  
відбувається в кінці юґи. Не досягши мене й Рами, обидві ті зброї Брахми зустрілися високо в повітрі, о кращий з 
роду Бгарати!

Тоді всеньке небо, здавалося, було охоплене вогнем, і всі істоти перейнялися горем, о володарю народів! І  
мудреці, гандхарви й божества, о нащадку Бгарати, теж перейнялися великим стражданням, пригноблені силою 
тої зброї. І тоді затремтіла земля разом з її горами, лісами й деревами, і всі істоти, палаючи від жару зброї, сильно 
засмутилися.  Зайнявся небокрай, о царю, і  задимилися десять сторін світу.  А істоти, що ширяють у просторі  
небес,  не  могли  тоді  триматися  в  повітрі.  І  коли  весь  цей  світ  разом  з  богами,  асурами  і  ракшасами  став 
оголошуватися вигуками горя,  я подумав:  «Саме зручний час» — і забажав,  о нащадку Бгарати,  застосувати 
улюблену зброю — «прасвапу» за велінням тлумачів брахмо з мого сну! Як тільки я подумав про неї, так мантри,  
що викликають ту зброю, теж прийшли мені відразу на думку!

Так вістить розділ сто вісімдесят п’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 6
Б г і ш м а  п р о д о в ж и в :
І тоді в небі, о царю, піднявся серед богів великий гамір застережливих голосів: «О Бгішмо, нащадку роду  

Куру,  не пускай у хід зброю прасвапу!».  Однак я все ж націлив ту зброю на нащадка роду Бхрігу.  І  коли я  
націлював її, Нарада, звернувшись до мене, сказав: «Ген там, о Кауравьє, стоять у небі сонми богів! Навіть вони 
застерігають тебе сьогодні! Не застосовуй зброї прасвапи! Рама — подвижник, сповнений релігійних заслуг, він  
— брахман і до того ж він наставник твій! Ніколи, о Кауравьє, не принижуй його!». І тут я побачив тих вісьмох 
тлумачів брахмо, що стояли у небі. Посміхаючись, о царю царів, вони сказали мені тихо: «О найчудовіший з роду 
Бгарати, роби так, як сказав Нарада! Саме в цьому найвище благо для людства, о туре з роду Бгарати!». І я тоді 
забрав назад ту зброю «свапана», приготовлену до бою, і викликав, за звичайними правилами, зброю Брахми для  
битви.  Побачивши, що зброя прасвапа прибрана назад, о царський сину,  Рама сильно розлютився і  вигукнув  
раптово: «О, я найнещасніший, я переможений Бгішмою!».

Тоді син Джамадагні побачив перед собою рідного батька й батька свого батька й ще іншого — батька цього  
останнього. Вони стояли, оточивши його, і звернулися до нього з такими словами розради: «Ніколи, о сину наш, 
не проявляй такої необачности надалі — поспішно вступати у битву із Бгішмою, і особливо із усяким кшатрієм!  
Адже участь у битві — це закон для кшатрія, о нащадку роду Бхрігу! Вивчення ж Вед і дотримання обітниць —  
це найвище багатство брахманів! З якоїсь причини ми вже один раз порадили тобі узятися до зброї, і тобою був  
потім зроблений той нечувано страшний подвиг. О рідний наш, нехай на цьому бій із Бгішмою припиниться і  
твоє захоплення битвою, бо досить їх було в тебе! Відтепер, о міцнорукий, відвернися від битви! Нехай на цьому,  
— хай буде тобі благо, — припиниться і твоє володіння луком! Залиш його, о нескоримий, і займися аскетичним  
покаянням, о нащадку роду Бхрігу! Ось, дивися, Бгішму, сина Шантану, стримують усі боги! Вони спонукають  
його, говорячи знову й знову: «Одвернися від цієї битви! Не борися з Рамою — навчителем своїм, бо негідно для  
тебе, о продовжувачу роду Куру, перемогти Раму на раті! О сину Ґанги, вчини шанобливу увагу брахманові на 
полі битви!».

Що ж до тебе, то ми старші за тебе й тому забороняємо тобі. Бгішма — один з вісьмох Васу! Дяка долі, що  
ти живий ще, о синку! Син Шантану від Ґанги — це і є славетний Васу! Як же він може бути переможений тобою 
в битві? Тож відступися, о Рамо! Найвидатніший з пандавів, Арджуна, могутній син Пурандари, — він же Нара,  
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володар  створінь,  споконвічний  бог  первородний,  — той  доблесний  герой,  прославлений  у  трьох  світах  як 
Савьясачин, визначений Самосущим бути, згодом, смертю Бгішми!».

На таке звернення предків своїх Рама сказав їм у відповідь: «Не можу я відвернутися від битви — така  
обітниця,  прийнята  мною.  Ніколи  допіру  не  залишав  я  поля  прі,  відвертаючись  від  битви!  Нехай  буде  
відвернений від битви син Ґанги, якщо завгодно вам, о прабатьки! Що ж до мене, то я жодним чином не можу  
відвернутися  від  битви!».  І  тоді,  о  царю,  пустельники  ті  з  Річикою  на  чолі  й  у  супроводі  Наради,  разом 
підійшовши  до  мене,  так  сказали:  «О  найгідніший,  покинь  битву!  Зроби  честь  найвидатнішому  з 
двічінароджених!».  І заради дотримання закону кшатріїв я відповів їм: «Ні! Моя обітниця, прийнята в цьому 
світі, така: ніколи я не відвернуся від битви, повертаючись лицем назад і підставляючи спину свою під удари  
стріл! Ні з жадібности, ні від останньої нужди, ні зі страху чи багатства заради, я не порушу свій вічний закон!  
Таке тверде рішення моє!».  І тоді  пустельники ті  з  Нарадою на чолі  і  моєю матір’ю Бхагіратхі  вступили на  
середину бойовища. Я, однак, стояв так само, зі стрілами й луком, із твердим рішенням боротися в битві. Потім 
вони разом знову підійшли до Рами, який височів на полі, та сказали тому нащадкові роду Бхрігу:

«Серце брахманів м’яке, як збите масло. Так умиротворися ж, о Бхаргаво! О Рамо, відвернися від цієї битви, 
о  кращий з двічінароджених!  Адже Бгішма не може бути  вбитий тобою,  як і  ти — Бгішмою, о Бхаргаво!».  
Говорячи так, всі предки ті, заповнивши бойовище, змусили нащадка роду Бхрігу покласти зброю. І тут я знову 
побачив тих вісьмох тлумачів брахмо в яскравому сяйві, немов це були вісім планет, що піднялися на небі. Вони 
з великою любов’ю сказали мені, готовому до битви, такі слова: «Іди до Рами, наставника свого, о міцнорукий!  
Зроби  те,  що  є  благом  для  всіх  світів!».  Бачачи,  що  Рама  вже  відсторонився  від  битви  під  впливом  слів  
доброзичливців своїх, я теж, діючи для блага світів, прийняв слова доброзичливців моїх. Хоча й був я сильно 
поранений, однак я підійшов до Рами і привітав його. І Рама, великий подвижник, посміхаючись, сказав мені з  
великою любов’ю: «Немає в цьому світі рівного тобі кшатрія, що живе на Землі! Йди тепер, о Бгішмо, у цій битві 
ти зробив мені величезну приємність!».  Покликавши потім у присутності  моїй ту дівчину,  дочку царя Каші,  
Бхаргава сказав їй сумно такі слова серед тих шляхетних пустельників.

Так вістить розділ сто вісімдесят шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 7
Р а м а  м о в и в :
На очах у всіх цих людей о красуне, мною зроблено все, що було можливо в міру сил моїх, і виявлена велика  

мужність. Навіть показуючи найвищі види зброї, я був не в силах хоч скільки-небудь взяти перевагу в битві над  
Бгішмою, кращим з носіїв зброї! Це була випробувана гранична сила моя і моя гранична могутність. Іди тепер, 
куди тобі завгодно, о чарівна! Що ж інше можу я для тебе зробити? Шукай захисту в самого Бгішми. Немає в  
тебе тепер іншого притулку! І я переможений Бгішмою, бо мече він могутні види зброї!

Б г і ш м а  в и р і к :
Сказавши так,  шляхетний Рама важко зітхнув  і  замовк.  Тоді дівчина сказала нащадкові  роду Бхрігу:  «О 

святителю, це саме так, як сказав ти, святий владико! Цей Бгішма, піднесений розумом, непереможний у битві  
навіть богами! Ти зробив відносно моєї справи все, що було в твоїх силах і змозі, не втративши доблесті своєї і не  
складаючи жодного з різних видів зброї. Однак в остаточному підсумку ти був не в змозі домогтися переваги у 
битві.

А щодо мене, то я ні в якому випадку не піду знову до цього Бгішми. Але я піду туди, о багатий аскетичними 
подвигами,  де  зможу я  добути  засіб,  щоб  самій  мені  вбити  Бгішму в  бою,  о  продовжувачу  роду Бхрігу!».  
Сказавши так, дівчина вийшла геть, з очима, збудженими від гніву. і думаючи про мою смерть, вона прийняла  
тверде  рішення  віддатися  аскетичному  покаянню.  Потім  і  Рама,  найперший  з  роду  Бхрігу,  разом  з  тими 
пустельниками, попрощавшись зі мною, о нащадку Бгарати, відправився на гору Махендру, звідки прийшов. І я  
теж,  зійшовши  на  колісницю,  уславлений  двічінародженими,  вступив  у  наше  місто  й  повідав  матері  моїй 
Сатьяваті про усе, що трапилося, і вона, о великий царю, закликала на мене благословення.

Я призначив людей, досить тямущих, щоб стежити за вчинками й діями цієї дівчини. Віддані моєму благу, ті 
довірені мені вивідачі, день за днем доносили мені про її відвідування, про розмови її та дії. І як тільки панна та  
пішла до лісу,  вирішивши віддатися покаянню, з того дня я засмутився і,  пригнічений стражданням, втратив 
душевний спокій. Тому що жоден кшатрій своєю доблестю не може перемогти мене в сутичці, крім обізнаного на  
брахмо, що дотримується суворої обітниці через подвижництво, о сину мій! Потім, о царю, я з остраху, повідав  
Нараді, а також Вьясі про те, що зроблено нею. І обидва вони сказали мені: «Не треба тобі засмучуватися, о 
Бгішмо, через дочку Каші! Хто зумів би запобігти долі одними лише людськими зусиллями?».

Тим часом дівиця та, о великий царю, вступивши в пустельний ашрам і розташувавшись на березі Ямуни, 
віддалася  аскетичним  заняттям,  які  вимагали  надлюдської  витривалости.  Без  їжі,  виснажена,  огрубіла,  зі  
скуйовдженим волоссям, брудна, вона цілих шість місяців харчувалася одним лише повітрям і стояла нерухомо, 
як  пришляховий  стовп.  Наділена  багатством  аскетичних  подвигів,  красуня  та,  вийшовши  на  берег  Ямуни, 
провела ще цілий рік після цього, утримуючись від їжі й перебуваючи у воді. Сповнена шаленого гніву, вона  
провела  весь  наступний  рік,  стоячи  на  кінчику  великого  пальця  ноги  й  з’ївши лише  один  упалий  з  дерева  
листочок.  Таким чином,  за  дванадцять  років,  вона  розжарила  своїм  покаянням землю і  небо.  І  хоча  родичі 
стримували її, неможливо було її відвернути від цього.
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Потім вона відправилася в країну Ватсабхуми, відвідувану сіддхами і чаранами, притулок для пустельників,  
обдарованих  великої  душею  і  благочестивих  у  діяннях  своїх.  Там,  роблячи  у  святих  місцях  удень  і  вночі  
омивання всього тіла, та діва країни Каші мандрувала всюди за бажанням своїм. Вона відвідала один за одним 
ашрам Нанди, о великий царю, і милостивий ашрам Улуки, потім ашрам Чьявани й місце, присвячене Брахмі.  
Також Праягу — священне місце жертвопринесень богів, і ліси, присвячені богам,  потім  Бхогаваті, о царю, і 
ашрам сина Кушики.  Далі  ашрам Мандавьї,  о  царю,  а  також ашрам Діліпи,  потім Рамахраду,  о  Кауравьє,  і,  
нарешті, ашрам Пайлагаргьї. В усіх цих святих місцях, діва країни Каші, о володарю народів, робила омивання 
тіла, віддаючись ретельно суворому покаянню.

Одного разу моя мати, піднявшись із вод, о Кауравьє, сказала їй: «Заради чого ти, о мила, так виморюєш  
себе? Повідж мені всю правду!». І та бездоганна діва, о царю, промовила їй, із шанобливо складеними долонями:  
«Бгішма не був  переможений у битві  Рамою, о ти із чарівними очима! Хто ж інший із кшатріїв наважиться  
перемогти того володаря землі, коли він стоїть зі  зброєю напоготові? Щодо мене, тож я повинна віддаватися 
найсуворішому аскетичному покаянню заради вбивства Бгішми. Ось я і мандрую по землі, о богине, для того  
щоб могла я вбити того царя і  щоб результат  цієї  обітниці моєї  позначився в  іншому моєму житті!».  І  тоді 
Поточна в океан сказала у відповідь: «Ти дієш криводушно, о красуне! Це бажання твоє не може бути досягнуте 
тобою, о бездоганнотіла, тендітна діво! Якщо ж ти, о царівно Каші, дотримуєшся цієї обітниці заради знищення 
Бгішми і якщо ти,  на виконання обітниці,  розлучишся зі  своїм тілом, то в наступному своєму народженні,  о 
чарівна, ти станеш рікою, що вигинається в своєму плині і повноводна лише під час дощів! Всі місця священних  
омивань уздовж твоєї течії будуть важкодоступні, і поточна тільки під час дощів, ти вісім місяців на рік будеш  
сухою і невпізнанною. Повна страшних крокодилів і сама жахлива виглядом, ти будеш викликати страх у всіх  
живих істот!».

Сказавши  так,  о  царю,  діві  країни  Каші,  моя  мати,  найщасливіша  з  жінок,  повернулася  тоді  до  себе, 
посміхаючись їй. А та чарівна дівиця стала знову дотримуватися обітниці, утримуючись від усякої їжі, навіть від  
води  по  вісім  місяців,  а  іноді  і  по  десять.  І  дочка  правителя  Каші,  мандруючи  усюди  з  жагучого  бажання  
відвідати побільше місць священних омивань,  знову,  о  Кауравьє,  опинилася в  країні  Ватсабхуми.  Там же,  у 
Ватсабхумі, о нащадку Бгарати, стало відомо, що Амба повинна стати рікою, повноводною лише під час дощів,  
повною крокодилів,  та вигнутою в плині своєму і  позбавленою легкого доступу до вод своїх для священних 
омивань. І завдяки аскетичним заслугам своїм та діва, о царю, тільки половиною свого тіла розлилася рікою в 
країні ватсів, тоді як іншою своєю частиною, вона залишалася дівчиною, як колись.

Так вістить розділ сто вісімдесят сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8 8
Б г і ш м а  м о в и в :
Тоді,  о  сину мій,  всі  пустельники,  що жили  там,  бачачи,  що царівна  Каші  твердо зважилася  віддатися  

аскетичному покаянню, стримували її та питали: «Яка справа в тебе?». І на це дівчина відповідала тим мудрецям, 
що постаріли в аскетичних подвигах: «Я була відкинута Бгішмою і позбавлена ним можливости виконувати свій  
закон, живучи із чоловіком! Дотримання мною обітниць має на меті вбивство його, а не досягнення блаженних  
світів, о багаті подвигами! Знищивши Бгішму, я знайшла б спокій! Саме таке рішення моє. Той, через кого я  
опинилася в  цьому становищі вічного горя,  через кого я втратила світи,  які  були б надані для мене,  якби я  
знайшла собі чоловіка, і  через кого я стала ні жінкою, ні чоловіком, — це син Ґанги. Не вбивши його,  я не  
відступлюся, о багаті подвигами! Це і є мета, схована в серці моєму, — заради неї і докладаються ці зусилля. По  
жіночій  природі  своїй  я  відчуваю  відразу  до  всього.  Але  мною  все  ж  ухвалене  рішення  досягти  природи 
чоловічої, бо я повинна помститися Бгішмі! Тож ви не повинні втримувати мене!». Так говорила вона не раз.

І ось, до красуні тієї прийшов серед тих великих мудреців у власному вигляді своєму, божественний муж  
Уми із тризубцем у руках. Одержавши від нього бажання просити собі дарунок, вона обрала поразку мою! «Ти  
вб’єш його», — так промовив бог у відповідь тій премудрій діві. На це вона знову мовила Рудрі: «Як же може 
трапитися, о боже, щоби мною, жінкою, була здобута перемога в бою? Що до жіночої природи моєї, то серце моє 
втихомирилося повністю, о чоловіче Уми! Однак же тобою, о володарю істот, була обіцяна мені поразка Бгішми.  
Зроби  так,  о  Носію  зображення  бика  на  своєму  прапорі,  щоб  те  слово  твоє  виявилося  правдивим,  щоб,  
зустрівшись  із  Бгішмою,  сином  Шантану,  у  битві,  я  змогла  вбити  його!».  І  Магадева,  Верховний  бог,  із  
зображенням бика на своєму прапорі, мовив тій діві: «Слова, що сказав я, не можуть бути помилковими. Вони 
будуть правдивими, о гідна! Ти, звісно, уб’єш Бгішму й, крім того, отримаєш природу чоловіка. Ти також будеш 
пам’ятати всі події цього життя, навіть коли знайдеш ти інше тіло! Народившись у роду Друпади, ти станеш 
могутнім воїном на колісниці — магаратхою. Спритно володіючи зброєю і здатний боротися різними прийомами, 
ти будеш високошанованим. Все це збудеться, як я сказав, о щаслива! Ти станеш чоловіком по деякім часі від  
народження твого!».

Сказавши  так,  великий  своєю міццю,  Капардин  («кошлатий»),  Бикознаменний,  відразу  зник  на  очах  у 
брахманів. І тоді бездоганна красуня, та старша дочка царя Каші, зібравши в тому лісі хмиз, на очах у великих 
мудреців,  склала величезне похоронне багаття на березі  ріки Ямуни і,  запаливши його,  увійшла в палаючий  
вогонь, о великий царю, із серцем, що полум’яніє від гніву, вигукуючи при цьому, о царю: «Я чиню так заради  
знищення Бгішми!».

Так вістить розділ сто вісімдесят восьмий в Удьйогапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 8 9
Д у р ь й о д х а н а  с п и т а в :
Яким робом, о сину Ґанги, Шикхандін , що народився колись дівчинкою, став потім чоловіком, о найкращий  

у битві? Про те розкажи мені, о діду мій!
Б г і ш м а  в і д п о в і в :
О царю царів, старша і улюблена дружина царя Друпади була в перші роки бездітною, о володарю народів! 

Протягом цього часу володар Друпада, о великий царю, догодив Шанкарі (Шива) заради отримання потомства. 
Задумавши  моє  вбивство,  він  віддавався  суворому  покаянню.  «Я  одержав  від  Магадеви  обіцянку  отримати 
дівчинку, нехай же в мене буде син! О великий володарю, я хочу сина, аби помститися Бгішмі!» — так просив 
він Шиву. І на це сказав йому бог богів: «У тебе народиться дитина, яка буде жінкою і чоловіком. Повернися до 
себе, о охоронцю землі, бо це ніколи не буде інакше!». І Друпада, повернувшись у своє місто, мовив так своїй 
дружині: Великі зусилля, о царицю, докладені мною через покаяння заради народження сина. І Шамбху («дає 
щастя») сказав мені, що дитина, народившись спочатку дівчинкою, згодом стане хлопцем. І хоча я знову й знову 
просив його, Шива промовив мені: «Це визначено долею! І це не буде інакше, бо те, що визначено, має статися!».

І тоді, повна рішучости, дружина царя Друпади в час, сприятливий для зачаття, виконавши всі обов’язки по 
дотриманню  чистоти,  увійшла  до  Друпади.  І  в  належний  час  вона  зачала  від  Паршати,  в  силу  причин,  
передбачених долею,  о охоронцю землі,  як повідомив мені  Нарада.  І  цариця та,  з  очима блакитного лотосу, 
носила зародок в утробі своїй. А міцнорукий цар Друпада, о нащадку роду Куру, з батьківською любов’ю оточив  
тоді всякими зручностями милу дружину свою. І ось бездітному цареві Друпаді, володареві землі, вона народила  
дівчинку, обдаровану найвищою красою, о володарю людей! Але славетна дружина та оголосила, о царю царів,  
бездітному цареві Друпаді: «У мене народився син!».

І тоді цар Друпада о володарю людей, велів улаштувати всі обряди, що пропонуються у випадку народження 
сина, — обряди на честь народженої у таємниці дочки, як ніби вона насправді була сином. І заявляючи, що в неї  
син, царствена дружина Друпади зберігала таємницю свою з великою ретельністю. Дійсно, ніхто в місті, крім 
Паршати,  не  знав,  якої  статі  та  дитина.  Вірячи  тим словам бога,  що володіє  міццю надзвичайною,  він  теж 
приховував стать цієї дівчинки і казав: «Це син!». І велів цар зробити на честь народження немовляти всі обряди,  
запропоновані правилами наче для сина, і її знали під ім’ям Шикхандін. Я один, через шпигунів своїх і зі слів 
Наради знав правду, будучи обізнаним заздалегідь про слова бога і про аскетичне покаяння Амби.

Так вістить розділ сто вісімдесят дев’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 0
Б г і ш м а  м о в и в :
Друпада  поклав  на  всю рідню свою великий тягар  турбот  по вихованню дочки.  І  вона  досягла  високої 

досконалости в письмі та малюванні, а також і в усіх мистецтвах. А в заняттях стрільбою та зброєю, о царю 
царів, вона стала ученицею Дрони. І мати тієї дівчини, прекрасна зовнішністю, змусила тоді царя, о великий  
царю,  знайти  їй  дружину,  як  ніби  вона  була  сином її.  І  Паршата,  бачачи,  що дочка  його  вступила  у  вік,  і  
пам’ятаючи, що вона жінка, почав радитися із дружиною своєю.

Д р у п а д а  м о в и в :
Ця дочка моя, що збільшує мій сум, досягла юности. Однак вона утримувалася мною приховано, по слову 

бога, що носить тризубець. І воно ніколи, о велика царице, не може бути помилковим. Чому ж і справді творець 
трьох світів повинен зробити його марним?

Д р у ж и н а  ц а р я  с к а з а л а :
Якщо тобі  сподобається,  о  царю,  я скажу тобі.  Почуй  же слова мої.  І  почувши зараз,  дій тоді  за  своїм 

розсудом, о нащадку Прішати! Нехай одруження нашого нащадка із дружиною своєю, о царю, буде влаштоване 
за всіма правилами! Те слово божества повинне бути правдивим. Таке тверде переконання моє.

Б г і ш м а  п р о в а д и в :
І ухваливши рішення щодо тої справи, висока подружня пара обрала тоді для нащадка свого дівчину, дочку 

володаря дашарнів. Потім цар Друпада, лев серед царів, розвідавши про шляхетне походження всіх царів земних,  
обрав  дочку  володаря  дашарнів  за  дружину  Шикхандіну.  Той,  хто  вважався  царем  дашарнів,  називався 
Хіраньяварман. І той охоронець землі видав дочку свою за Шикхандіна. Хіраньяварман, володар дашарнів, був  
могутнім царем. Нескоримий і великий духом, він мав у своєму розпорядженні велике військо. Через деякий час 
після весілля, та дочка Хіраньявармана, о кращий з царів, досягла юности, точно так само й дівчина Шикхандіні.  
І одружившись, Шикхандін повернувся до себе в Кампілью. Але та дівиця якийсь час не відала, що ця остання 
була  жінкою,  як  і  вона  сама.  Довідавшись  же,  що  Шикхандіні  —  дійсно  жінка,  дочка  Хіраньявармана  
сором’язливо повідомила своїх няньок і подруг про усе щодо дівиці Шикхандіні, тої дочки царя панчалів. Тоді, о  
тигре серед царів, ті няньки з країни дашарнів сповнилися великого суму та з горя послали повідомити про це 
царя свого. І посланці повідали володареві дашарнів все щодо обману, як це було. І той цар розгнівався.

А  Шикхандін  тим  часом  розважався  в  родині  царя,  як  чоловік,  охоплений  радістю  й  анітрішки  не  
проявляючи потягу до жіночої статі. Почувши ту звістку, о туре з роду Бгарати, Хіраньяварман, через кілька днів, 
о царю царів, зі стану гніву поринув у сум. Потім цар дашарнів, сповнений шаленої люті, відправив вісника до 
Друпади. І вісник царя Канчанавармана (блищить золотом), наблизившись один до Друпади, відвів його убік і 
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мовив йому слово наодинці:  «Володар  дашарнів,  о  царю,  обманутий  тобою і  розгніваний за  нанесену йому 
образу,  о  бездоганний,  велів  сказати  тобі  такі  слова:  «Ти  принизив  мене,  о  царю!  Безсумнівно  тобою було  
вчинено огидно, бо з  нерозсудливості  своєї,  ти випросив у мене дочку для дочки своєї!  Тому,  о злочинний, 
пожинай тепер плоди обману свого! Я знищу тебе, разом з родичами твоїми й радниками! Будь же готовий до 
битви!».

Так вістить розділ сто дев’яностий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 1
Б г і ш м а  м о в и в :
І коли той вісник так звернувся до Друпади, о царю, у нього, як у злодія, пійманого на місці, відібрало мову.  

Він доклав великих зусиль, доручивши через своїх посланців солодкомовних, аби переконати його підхожими 
вмовляннями і передати йому: «Це не так!». Однак цар той, дізнавшись ще раз, що дочка царя панчалів дійсно  
дівчина, поспішно виїхав з міста. І він послав тоді сповістити своїх друзів, невимірних у могутності, про той 
обман, що був зроблений відносно дочки його й про що довідався він зі слів її няньок. Потім він, кращий з царів, 
зібравши війська, вирішив виступити проти Друпади, о нащадку Бгарати! Потім, о царю царів, Хіраньяварман,  
той  володар  землі,  порадився  із  друзями  своїми  стосовно  царя  панчалів.  І  було  там  вирішено,  між  тими 
шляхетними царями: якщо виявиться правдою, о царю, що Шикхандіні — дівчина, тоді, зв’язавши царя панчалів,  
ми приведемо його додому. І посадивши володарем над панчалами іншого царя, ми вб’ємо царя Друпаду разом із  
Шикхандіном. Тоді, закликавши знову вісника Кшаттрі, той володар послав його до нащадка Прішати зі словами:  
«Я вб’ю тебе, будь же стійким!».

Цар Друпада був по природі своїй боязким. І почуваючи свою провину за нанесену ним образу, той володар 
землі  перейнявся  моторошним  страхом.  Відправивши  знову  посланця  до  правителя  дашарнів,  цар  Друпада, 
змучений горем, прийшов до дружини своєї і звернувся до неї наодинці. Охоплений великим страхом і вражений 
горем у саме серце, цар панчалів сказав улюбленій дружині своїй, матері Шикхандіна, такі слова:

«Мій могутній родич, цар Хіраньяварман, зібравши величезне військо, у гніві наближається до мене. Що ж я 
повинен  робити тепер з  дочкою нашою Шикхандіні?  Твого сина  Шикхандіна  підозрюють  в  тому,  що він  є 
дівчиною. Вирішивши, що це справедливо, Хіраньяварман, разом зі своїми союзниками та у супроводі війська 
свого, хоче вбити мене, думаючи, що обдурений мною. Що ж тут правда, о стрункостанна, і що тут неправда? —  
Скажи про теє, о чарівна? Почувши спочатку від тебе слово, о мила, я тоді вирішу, як потрібно діяти. Адже я  
піддаюся серйозній небезпеці,  а ця дівчина Шикхандіні  теж. І тобі,  о царице,  прекрасна зовні,  теж загрожує  
велика небезпека! Заради порятунку всіх, скажи мені всю правду, коли я запитую тебе. І я тоді, о стрункостанна,  
вчиню відповідно по цій справі, о обдарована світлою посмішкою! І за Шикхандіна ти не бійся, — і тут я вчиню 
по справедливості.6 Хоча поводженням твоїм, о стрункостанна, був я обманутий стосовно сина, так і мною теж 
був обманутий цар Хіраньяварман, володар дашарнів. Скажи мені, о велеславна, як я повинен діяти стосовно  
нього, щоб все закінчилося добром?».

І хоча володар людей знав про усе, він спонукав царицю відкрито, на людях, оголосити про його невинність  
перед іншими. І вона тоді промовила у відповідь володареві землі.

Так вістить розділ сто дев’яносто перший в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 2
Б г і ш м а  с к а з а в :
І  тоді  мати Шикхандіна,  о  царю міцнорукий,  розповіла своєму чоловікові  сущу правду про їхню дочку 

Шикхандіні: «Будучи бездітною, о царю, зі страху перед іншими твоїми дружинами, я, коли народилася дочка  
моя Шикхандіні, повідомила тобі, що це був син! І тобою, о кращий з людей, з любові до мене, було це схвалено,  
і ти зробив стосовно нашої дочки всі обряди, які пропонувалися для сина, о туре серед царів! Потім ти взяв за  
дружину для неї,  о царю, дочку володаря дашарнів. Ще колись було тобою сказано з розумінням змісту слів  
божества: «Народившись дочкою, вона згодом стане сином!». В такий спосіб і це було мною взяте до уваги.  
Почувши про це, Друпада, інакше прозваний Яджнясеною, повідомив радникам своїм усе про суть справи. І цар  
тоді почав радитися з ними, о царю, про те, як належним чином захистити своїх підданих від можливого нападу.  
Хоча  сам  він  допустив  обман  стосовно  царя  дашарнів,  о  володарю  людей,  подумавши  як  слід,  що  союз,  
укладений з ним, цілком гідний, він прийнявся з великою увагою обмірковувати свій задум.

Місто царя Друпади, по своїх природних умовах уже було добре захищене, о нащадку Бгарати! Однак через  
небезпеку, о царю царів, його почали зміцнювати з усіх боків, оточуючи його оборонними спорудами. Цар же,  
разом із дружиною своєю, впав у сумну зневіру з нагоди звади із володарем дашарнів, о туре з роду Бгарати!  
«Яким  чином  варто  діяти,  щоб  не  було  тяжкої  війни  з  родичем  моїм!».  Так  розмірковуючи,  став  він  тоді  
віддавати шану богам. Побачивши, що він покладається на богів і робить їм поклоніння, царствена дружина його,  
звернувшись до нього, о царю, промовила: «Шанування богів, на думку людей справедливих, завжди веде до  
блага.  Воно  тим  більше  буде  благим  для  нас,  занурених  в  океан  негод.  Тому  варто  шанувати  ретельно  
найгідніших. Також і божеств усіх маємо шанувати, роздаючи при цьому багаті дарунки брахманам. Нехай також 
відбуваються узливання вогню для умиротворення правителя дашарнів. Подумай, о володарю, про способи, аби 
без війни втихомирити родича твого. З милості богів все це сталося. Заради збереження від загибелі цього міста,  
о велеокий, ти вже радився зі своїми радниками. І роби все, о царю, згідно того рішення, бо сподівання на богів,  
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підкріплене людськими зусиллями, о царю, незмінно веде до успіху! Але якщо обидві ці умови не взаємодіють  
одна з одною, то не може бути й успіху! Тому, разом з радниками твоїми, зроби відповідні приготування в місті  
та віддай, за бажанням своїм, почесті богам, о володарю народів!».

Коли вони так розмовляли один з одним, обоє сповнені журби, їх побачила розумна дочка їх Шикхандіні й 
ніби засоромилася. Потім вона подумала: «Це через мене обоє вони журяться!». Із цими думками вона вирішила  
покінчити з життям. Прийнявши таке рішення, вона покинула палац охоплена тяжким горем, і пішла в густий  
безлюдний ліс, охоронюваний, о царю, багатим якшею Стхунакарною. Зі страху перед ним люди уникали входу в  
той ліс. Там і розташовувалася хата Стхуни, обмазана навкруги розмішаною глиною, обнесена високими стінами,  
зі склепінчастими ворітьми і димна запахами смаженого рису. Увійшовши туди, Шикхандіні, та дочка Друпади, о  
царю, почала виснажувати тіло своє, відмовляючись від їжі протягом багатьох днів. І тоді якша Стхуна з очима  
кольору міді з’явився перед нею. «Заради чого ці страждання твої? — запитав він. — Я виконаю те, скажи мені  
негайно!».

«Це неможливо виконати», — промовила вона якші, повторюючи знову й знову. «Я неодмінно виконаю те, 
— сказав їй у відповідь той гухьяка. — Я супутник володаря багатства, я й подавець дарунків, о царська дочко! Я 
можу дати навіть те, що взагалі не може бути дано! Скажи мені, що ти хочеш повідомити!». І тоді Шикхандіні  
розповіла  докладно  про  усе,  що  трапилося,  о  нащадку Бгарати,  тому проводиреві  якшів  Стхунакарні.  «Мій 
батько, о якшо, — сказала вона, — опинився в біді й незабаром загине! Володар дашарнів іде на нього, сильно 
розгніваний. Той цар, одягнений у золотий панцир, володіє великою міццю та відвагою. Тому, о якшо, урятуй  
мене, батька мого і матір! Адже тобою була дана обіцянка позбавити мене лиха! Завдяки милості твоїй, о якшо, я  
могла б стати бездоганним чоловіком! До того, поки ще цар той не підійшов до міста мого, о великий якшо,  
вияви милість свою, о гухьяко!».

Так вістить розділ сто дев’яносто другий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 3
Б г і ш м а  м о в и в :
Почувши слова Шикхандіні, о туре з роду Бгарати, якша, скривджений долею, подумавши, промовив тоді. І  

справді, було визначено тому статися на горе мені, о каураво! Він сказав: «О гідна, я виконаю бажання твоє!  
Вислухай, однак, про мою умову. На якийсь час я віддам тобі свою чоловічу стать. Але ти повинна будеш прийти  
до мене в належний час. Кажу тобі правду!  Могутній, я мандрую повітрям, я здатний міняти свою форму за  
бажанням і можу виконувати будь-який намір. Завдяки милості моїй врятуй же своє місто і всіх родичів своїх! Я  
буду носити твою жіночу стать, о царська дочко! Дай же мені клятвену обіцянку, і я зроблю приємне тобі!».

Ш и к х а н д і н і  м о в и л а :
О величний, я віддам тобі назад твою стать. Носи протягом деякого часу мою жіночу природу,  о нічний 

блукачу! Після того як цар дашарнів, одягнений у золотий панцир, відправиться назад у місто своє, я знову стану 
дівчиною, а ти будеш чоловіком!

Б г і ш м а  м о в и в :
Сказавши так один одному, обидва вони, о царю, уклали тоді угоду і передали один одному безболісно свою  

стать. І якша Стхуна став власником жіночої статі, о володарю людей, а Шикхандін отримав блискучу форму  
якши. І тоді Шикхандін з роду Панчали, отримавши чоловічу природу, о царю, радісний вступив у місто й став  
перед батьком своїм. І відразу він розповів про все Друпаді. Друпада ж, почувши від нього про те, сповнився 
великої радости. І разом із дружиною своєю він згадав тоді слова Магешвари. І він негайно послав, о царю,  
повідомити володаря дашарнів: «Цей мій нащадок — чоловік. Повір же ти мені!».

Тим часом цар дашарнів, сповнений горя і обурення, раптово підступив до міста Друпади, царя панчалів. І  
прибувши в Кампілью, правитель дашарнів відправив тоді, зробивши належні почесті, посланця, що був кращим 
зі знавців Вед. Він наказав йому: «Скажи зі слів моїх, о віснику, тому правителеві панчалів, найгіршому з царів,  
як слід: «Позаяк ти, о нечестивцю, обрав дочку мою за дружину для власної дочки своєї, ти сьогодні побачиш,  
безсумнівно, плоди свого ганебного вчинку». Отримавши такий наказ від нього і посланий ним, той брахман, о  
кращий з царів, відправився в місто Друпади, як посланець від царя дашарнів. І прибувши в місто, жрець той  
з’явився тоді до Друпади. І йому цар Панчалійський разом із  Шикхандіном, надавши високі почесті,  о царю 
царів, запропонував корову і почесний напій. Але брахман не прийняв тих почестей і сказав йому ці слова, які  
були передані через нього доблесним царем дашарнів, одягненим у панцир: «Позаяк я був обманутий тобою, о  
нечестивцю, через дочку твою, ти пожнеш плоди гріховного вчинку свого, о злодію! Дай мені бій сьогодні, о  
володарю людей,  на  передній  ділянці  бойовища.  Я знищу швидко,  разом із  тобою і  радників  твоїх,  синів  і  
родичів!».

І коли жрець-вісник володаря дашарнів змусив царя Друпаду вислухати серед радників ті слова осуду,  о  
кращий з роду Бгарати, той промовив тоді, звертаючись привітно, з міркувань дружби: «Відповідь на ті слова, які 
ти сказав мені, о брахмане, від імені мого родича, передасть йому мій власний посланець!». І Друпада потім  
відправив до  шляхетного Хіраньявармана  послом брахмана,  теж вправного у  Ведах.  І  зустрівшись із  царем,  
правителем дашарнів, він передав йому, о царю, ті слова, які доручив йому сказати Друпада: «Цей нащадок мій  
— дійсно муж. Нехай це буде з’ясовано через свідків! Хтось сказав тобі олжу. Але тому не слід вірити!». І цар  
той, почувши слова Друпади, подумав і послав юних жінок, відібравши найкращих, чарівних зовнішністю, щоб 
визначити, чоловік Шикхандін чи жінка. І послані ним жінки ті, впевнившись у справжньому стані речей, радісно  
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повідомили про все  цареві  дашарнів,  — про те,  о  володарю кауравів,  що Шикхандін  — чоловік,  наділений 
великою міццю. І тоді, впевнившись в істині, той цар зрадів і, зустрівшись зі своїм родичем Друпадою, пожив у 
нього кілька днів з радощів. І володар людей, обрадуваний, дав Шикхандіну веле багатства, слонів, коней і корів і  
багато сотень рабинь. І прийнятий з пошаною Друпадою, він потім відправився домів, повернувши йому дочку 
свою. І коли цар Хіраньяварман, правитель дашарнів, відправився задоволений і почуття образи зникло в нього,  
Шикхандіні всією істотою своєю віддалася задоволенням.

В той час, невдовзі після того як якша обмінявся із Шикхандіні статтю, Кубера,  якого завжди везуть на 
колісниці нари, їздячи по світу,  прибув до житла Стхуни. Стоячи в повітрі над тією хатою, захисник скарбів  
побачив,  розглядаючи його,  що чарівне житло якши Стхуни  було оздоблене всілякими плетеницями квітів  і  
повне корінь пахучих трав і всяких пахощів. Воно було завішане килимами і курилося запашними димами, воно  
красувалося прапорами й прапорцями. Там відбувалися жертовні обряди на священному вогні, що харчується  
всякою їстівною їжею, питвом і ласощами. І бачачи, що місцеперебування того напівбога прикрашене навкруги,  
володар якшів сказав тоді якшам, що супроводжували його: «Добре прикрашена ця хата Стхуни, о ви, невимірно 
відважні! Але чому ж сьогодні він такий нерозумний, що не виходить до мене? Якщо нечестивець той, знаючи, 
що я тут, не виходить до мене, то на нього має бути накладене суворе покарання — така моя думка!».

Я к ш и  р е к л и :
О царю, у царя Друпади є дочка, що народилася в нього під ім’ям Шикхандіні. Їй, з якоїсь причини, віддав  

Стхуна свою чоловічу стать. І взявши собі стать жінки, він сидить у себе хаті. І маючи тепер жіночий вигляд,  
тому він і не виходить до тебе від сорому. З цієї причини, о царю, Стхуна не хоче сьогодні бачити тебе. Почувши 
про усе, чини, як знайдеш справедливим. Нехай колісниця зупиниться тут!

Б г і ш м а  м о в и в :
«Нехай приведуть до мене Стхуну», — промовив тоді володар якшів. «Я хочу накласти на нього покарання»,  

— так говорив він знову й знову. І викликаний, о володарю землі, той з’явився до володаря якшів в подобі жінки,  
о великий царю, і зупинився перед ним, перейнятий соромом. І тоді, подавець багатств, сильно розгніваний, о  
нащадку роду Куру,  прокляв його, сказавши: «Нехай жіноча природа в цього нечестивця так і залишиться, о  
гухьяко!».  І сказав ще шляхетний володар якшів:  «Позаяк,  принизивши тут  усіх якшів, ти віддав свою стать 
Шикхандіні, о бовдуре, і взяв від неї жіночий вигляд, о нечестивцю, бо ж тобою, о злобливий, зроблено те, що  
ніколи  ще  не  було  ніким  зроблено,  тому,  починаючи  із  цього  дня,  ти  залишишся  жінкою,  а  вона  буде 
чоловіком!».  Тоді  всі  якши почали вмилостивляти Вайшравану заради блага Стхуни,  кажучи  знову й знову: 
«Визнач межу своєму прокльону!». І великодушний володар якшів промовив у відповідь усім сонмам якшів, що 
супроводжували його, о сину мій, бажаючи покласти межу своєму прокльону: «Після того, як Шикхандін буде 
вбитий у бою, Стхуна знову отримає свій власний вигляд! Тому нехай цей шляхетний якша буде вільний від  
страху!».

Сказавши так, величний бог, прийнявши належні почесті від якшів і ракшасів, відправився далі у супроводі  
їх усіх, здатних покривати велику відстань за мить. А Стхуна, з накладеним на нього прокляттям, продовжував  
жити там же. І коли час прийшов, Шикхандін з’явився до нього: «Я прийшов до тебе, о високоповажний!». Йому 
відповів тоді  Стхуна,  повторюючи знову й знову: «Я  задоволений тобою!».  І  справді,  побачивши царевича 
Шикхандіна, що повернувся до нього з такою прямодушністю, Стхуна розповів Шикхандіну про усе, що сталося.

Я к ш а  с к а з а в :
Через тебе, о царський сину, я проклятий Вайшраваною. Ходи тепер, куди хочеш, і живи серед людей собі на 

втіху.  Адже і  твій прихід сюди й поява сина Пуластьї  були,  як я  думаю,  визначені  ще заздалегідь.  І  цьому 
неможливо було запобігти!

Б г і ш м а  м о в и в :
І коли так сказав якша Стхуна, Шикхандін, сповнений великої радости, о нащадку Бгарати, повернувся у  

своє  місто,  і  він  ушанував  різними  запашними  гірляндами  квітів  і  багатими  дарунками  двічінароджених  і  
божеств, а також священні дерева-чайтьї на перехрестях доріг. А Друпада, цар панчалів, разом із сином своїм  
Шикхандіном, який досяг успіху в бажаній меті, та з родичами своїми, мав велику радість. І він, о туре з роду  
Бгарати, потім віддав сина свого Шикхандіна, який колись був жінкою, о великий царю, в учні Дроні. І царевич  
Шикхандін засвоїв разом з вами, всю військову науку із чотирма її частинами. Також оволодів нею і брат його 
Дхріштадьюмна з роду Прішати. А про це доносили мені достоту, о сину мій, шпигуни, які під виглядом дурнів,  
сліпих і глухонімих, були мною приставлені до Друпади.

Таким чином, о великий царю, цей син Друпади, найкращий з ратхинів, народившись спершу жінкою, став  
згодом чоловіком, о найкращий з кауравів! І це була старша дочка правителя Каші, прославлена під ім’ям Амби,  
що народилося в роду Друпади Шикхандіном, о туре з роду Бгарати! Якщо він наблизиться до мене з луком у 
руці та бажаючи поборотися, я не зможу навіть на мить глянути на нього, а вже тим більше вдарити його! Саме в  
цьому і складається повсякчасна обітниця моя, відома в усьому світі, що я не випущу стрілу в жінку або в того, 
хто колись був жінкою, або в того, хто носить жіноче ім’я чи має вигляд жінки, о нащадку роду Куру!  Із цієї  
причини я не вб’ю Шикхандіна. Така суща правда, о сину мій, яку я дізнався про народження Шикхандіна. Тому  
я не буду вбивати його у битві, якщо навіть він буде нападати на мене. Якщо Бгішма вб’є жінку, тоді він уб’є  
також і себе самого! Тому я не буду вбивати його, навіть побачивши, що він стоїть, готовий до битви!

С а н д ж а й я  м о в и в :
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Почувши це, цар Дурьйодхана, з роду Куру,  подумавши з хвильку,  втямив, що саме така поведінка була  
притаманна Бгішмі.

Так вістить розділ сто дев’яносто третій в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 4
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Коли ж пройшла ніч і  зазорів світанок, твій син,  звернувшись знову серед усього війська до діда свого,  

запитав його:  «О сину Ґанги,  це стоїть найчудовіше військо сина Панду,  яке складається з великої кількості  
людей, слонів і  коней, та велелюдне могутніми воями-колісничними, — військо,  що охороняється могутніми 
лучниками, наділеними великою силою і подібними до охоронців світу, — Бгімою, Арджуною та іншими, на чолі  
з нездоланним Дхріштадьюмною, нагадуючи буйний океан. Цей океан воїнства, що не в змозі схвилювати навіть  
боги у великій битві, за який час, о сину Ґанги, можеш ти, о променистий, знищити? І за який час можуть це  
зробити могутній лучник, наш наставник Дрона, або Кріпа, сповнений великої сили, або ж  Карна, що  завжди 
вихваляє битву, або ж син Дрони, найкращий з двічінароджених? Адже всі ви, що перебувають у моєму війську,  
знавці божественної зброї! Про це хочу я дізнатися, бо вкрай велика цікавість, що завжди в мене на серці! О  
міцнорукий, зволь сказати мені про теє!».

Б г і ш м а  м о в и в :
Це гідно тебе, о найкращий з роду Куру, коли ти, о володарю землі, запитуєш про силу й слабкість ворога і  

свою також! Слухай же, о царю, якою граничною може бути моя сила в битві та яка міць зброї моєї і сила моїх  
рук, о міцнорукий! Що стосується звичайних воїв, то з ними варто боротися простим способом. З тими ж, хто  
володіє силою обману, варто боротися за допомогою обману. Це і є обов’язок, твердо встановлений для воїв. Я  
можу знищити військо пандавів, о міцнорукий, беручи на свою частку день у день виводити з ладу, щоранку,  
десять тисяч звичайних воїв і  одну тисячу воїв-колісничних, о променистий! Це і  вважається моєю часткою.  
Одягнений у броні та завжди сповнений завзяття, я зможу розтрощити це велике військо відповідно до такого  
розрахунку в чисельності й часі, о нащадку Бгарати! Якщо все ж, перебуваючи в битві, я буду метати могутню  
зброю мою, убиваючи сотні й тисячі одночасно, то я зможу покінчити з винищенням війська протягом місяця, о 
нащадку Бгарати!

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Почувши те слово Бгішми, цар Дурьйодхана потім спитав Дрону, о царю царів, найкращого з роду Ангіраса: 

«О наставнику, за який час ти можеш знищити загони військ сина Панду?». І Дрона відповів йому: «Я старий, о  
найчудовіший з роду Куру, душевне завзяття і зусилля мої ослабли. Вогнем своєї зброї я зможу спалити військо 
пандавів, як Бгішма, син Шантану, протягом місяця, — так я думаю. Це і є моя гранична міць, саме така моя  
гранична сила». Потім сказав син Шарадвана, Кріпа, що він зможе знищити вороже військо за два місяці. А син 
Дрони Ашваттхаман дав собі обіцянку розтрощити військо пандавів за десять ночей. Карна ж, знавець могутньої 
зброї, пообіцяв зробити це за п’ять ночей. Почувши ті слова сина візника, син поточної в океан Ґанги засміявся 
голосним сміхом і так сказав: «Поки ти, о сину Радхи, не зустрівся на прі з Партхою, озброєним стрілами, мечем і  
луком, непохитного, що прямує у битву на колісниці в супроводі Васудеви, доти ти можеш думати так. Ну й бо 
дотепний же ти патякати так, та ще й без міри, як тобі самому заманеться!».

Так вістить розділ сто дев’яносто четвертий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 5
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Почувши про ці слова воєначальників з табору кауравів,  син Кунті  Юдхіштхіра, кращий з роду Бгарати, 

скликав  усіх  братів  своїх  і  сказав  їм  наодинці  такі  слова:  «Мої  шпигуни,  які  були  серед  військ  сина  
Дхрітараштри, принесли мені вранці ось яку звістку: Дурьйодхана запитав сина ріки Ґанги, великого в обітницях:  
«За який час ти зможеш знищити військо пандавів, о володарю?» — «За місяць!» — відповів той злостивому 
синові Дхрітараштри. Дрона також заявив, що зможе це зробити за такий же самий час. А Гаутама Кріпа назвав  
час удвічі  більший, ніж цей, — так стало нам відомо. Син же Дрони Ашваттхаман, знавець могутньої  зброї,  
обіцяв це зробити за десять ночей. Також і Карна, знавець могутньої зброї, будучи запитаним на зборах кауравів,  
пообіцяв знищити військо за п’ять днів. Тому я бажаю почути твоє слово, о Арджуно. За який час ти зможеш 
винищити ворогів на прі?».

На  це  звернення  царя  Дхананджайя,  із  «бавовняним волоссям» (Гудакеша)  кинувши  оком  на  Васудеву, 
промовив такі слова: «Всі ці герої — Бгішма й інші великі духом, вправні у володінні зброєю і здатні боротися 
різними прийомами. Без сумніву, о великий царю, вони можуть знищити цілком твоє військо. Нехай же, однак,  
зникнуть муки серця твого, бо я мовлю тобі правду, що, маючи союзником своїм Васудеву, я зможу на одній-
єдиній колісниці знищити три світи, навіть разом з безсмертними, з усім, що є в них рухомого і нерухомого, — 
усе, що існує, має з’явитися і ще буде, я зможу знищити в одну мить. Так я думаю. Та страшна, могутня зброя,  
яку володар створінь Магадева дав мені під час мого двобою із ним, у вигляді мисливця, усе ще перебуває при  
мені.  Адже  справді,  о  тигре  серед  людей,  то  зброя,  яку  володар  створінь  застосовує  наприкінці  юґи,  для 
винищення всіх істот, знаходиться у мене! Син Ґанги не знає тієї зброї, ні Дрона, ні Гаутама Кріпа, ні син Дрони,  
о царю! Так звідки ж може знати її син візника?
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Однак же не личить у битві вбивати простих людей за допомогою божественної  зброї.  Тому ми будемо 
перемагати своїх ворогів у чесному бою. Отже, ці тигри серед чоловіків — твої союзники, о царю! Всі вони 
знавці  божественної  зброї  і  всі  вони  жадають  битви.  Всі  вони  по  закінченні  вивчення  Вед  зробили  очисне 
омивання слідом за завершенням своїх жертовних обрядів,7 і всі вони непереможні. Вони в змозі знищити на раті 
навіть військо самих богів, о Пандаво! Це — Шикхандін , Ююдхана і Дхріштадьюмна з роду Прішати, Бгімасена 
й ці близнюки, також Юдхаманью і Уттамауджас, Вірата і Друпада, обоє рівні в битві Бгішмі й Дроні. І сам ти 
теж у змозі знищити три світи! О рівний блиском самому Васаві, адже на кого б ти не кинув у гніві свій погляд,  
той відразу ж перестане існувати. Це ж очевидно, бо я добре знаю тебе, о каураво!

Так вістить розділ сто дев’яносто п’ятий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 6
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
І ось вранці, при безхмарному небі, царі, спонукувані сином Дхрітараштри Дурьйодханою, виступили проти 

пандавів.  Всі  вони  очистилися  зробивши  омивання,  були  у  вінках  і  білих  одягах.  Зробивши  узливання 
священному вогню і спонукавши брахманів вимовити для них благословення, вони взяли свою зброю і підняли 
прапори. Всі вони були знавцями Вед, всі були хоробрі й добре дотримувалися обітниць, усі  вчинили колись 
подвиги  й  носили  сліди  боїв.  Володіючи  великою  силою,  відчуваючи  довіру  друг  до  друга,  з  думками,  
спрямованими до єдиної мети, всі вони палко бажали завоювати  в битві потойбічні світи.8 Вінда і Анувиінда, 
обоє з Аванті,  і  кекайї разом з бахліками — всі  вони рушили першими,  очолені сином Бхарадваджи. Потім 
виступили Ашваттхаман і син Шантану Бгішма, а також Джайядратха, правитель країни  Синдху,  також і вої-
колісничні  з  південних  і  західних  країн  і  гірських  країв,  і  Шакуні,  цар  Гандхари,  і  всі  правителі  східних  і  
північних країв, а також шаки, кирати і явани,  шиби та васати, разом зі своїми магаратхами, поставленими на 
чолі кожного з підрозділів їхніх військ. Всі ці могутні вої на колісницях рухалися в другому ряду військ. Потім  
виступили Крітаварман разом із загонами своїх військ і тригарти, могутні своєю силою, також і цар Дурьйодхана,  
оточений своїми братами,  також Шала і  Бхурішравас,  Шалья та Бріхадбала,  правитель Косали.  Ці  слідували  
позаду, очолені сином Дхрітараштри.

І ті могутні вої на колісницях, одягнені в броні, рухаючись рівним шляхом, розташувалися на іншому кінці 
Курукшетри, готові боротися. А Дурьйодхана, о нащадку Бгарати, велів так прикрасити табір, щоб він виглядав  
начебто другий Хастінапур. І дійсно, навіть люди обізнані, жителі Хастінапура, не могли, о царю царів, виявити  
розходження між їхнім містом і тим табором. І володар кауравів велів спорудити неприступні намети, на зразок 
свого власного, сотнями й тисячами для інших царів, що були при його війську.  І ті  намети для розміщення 
військ,  о царю, багатьма сотнями покрили бойовище, зайнявши навкруги простір у цілих п’ять йоджан. В ті  
намети, тисячами наповнені припасами, без зволікання увійшли охоронці землі, згідно їхній відвазі й силі. І цар 
Дурьйодхана  наказав,  щоб вишукана  їжа й страви були  доставлені  для  тих шляхетних царів  разом з  їхніми 
військами, що складаються з піхотинців, коней і слонів, і з усіма їхніми супутниками. Що ж до тих, хто існує за  
рахунок ремесла, та інших, хто відданий справі своїй, — розповідачів казок, співаків і музик, а також купців,  
численних гетер і людей, які прийшли бути глядачами бою, — цар кауравів наказав належним чином забезпечити  
і їх усіх.

Так вістить розділ сто дев’яносто шостий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9 7
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Так  само  і  Юдхіштхіра,  син  Кунті  й  Дхарми,  спонукав  до  виступу  своїх  героїв-воїв,  очолюваних 

Дхріштадьюмною, о нащадку Бгарати! Він наказав виступити тому воєначальникові й згубникові ворогів, тому 
проводиреві чедіїв, кашійців і карушів, твердому у відвазі — Дхріштакету, також Віраті й Друпаді, Ююдхані й  
Шикхандіну,  та  обом могутнім лучникам,  тим царевичам Панчали — Юдхаманью і  Уттамауджасу.  Герої  ті,  
одягнені в гарні панцири і прикрашені золотими сережками, блищали подібно вогням на жертовному вівтарі,  
коли в них підливають пряженого масла. І справді, ті могутні лучники, здавалося сяяли, мов планети на небі!  
Потім цар Юдхіштхіра, той бик серед людей, вшанувавши, як личить, воїнство своє, наказав усім загонам рушати 
в  похід.  Першими  нащадок  Панду  послав  Абгіманью  і  Бріханту 9 і  всіх  синів  Драупаді,  на  чолі  із 
Дхріштадьюмною. А Бгіму, Ююдхану і Дхананджайю, сина Панду, Юдхіштхіра відправив у другий ряд військ 
своїх. І шум, піднятий людьми, що клопітливо бігають біля верхових і в’ючних тварин і навантажують колісниці  
бойовим спорядженням, та лементи перейнятих захватом воїв, здавалося досягали самих небес. А позаду всіх  
їхав сам цар земний у супроводі Вірати й Друпади, а також разом з іншими охоронцями землі.

І те військо з грізними лучниками в ньому, під проводом Дхріштадьюмни, що досі нерухомо стояло на місці,  
а  тепер розтяглося  похідною лавою,  виглядало  подібно  повноводній  течії  Ґанги.  Потім мудрий  Юдхіштхіра 
перешикував  загони  своїх  військ  в  різні  бойові  лави,  спантеличуючи  в  сталому  уявленні  про  них  синів 
Дхрітараштри.  І  син Панду призначив у першому ряду своїх військ тих могутніх  лучників  — п’ятьох синів 
Драупаді,  також Абгіманью, Накулу і Сахадеву,  та всіх прабхадраків, десять тисяч коней і дві тисячі слонів,  
десять тисяч піхотинців і п’ять сотень колісниць, а також Бгімасену непереборного. А в середині бойового шику  
він  помістив  Вірату  і  Джайятсену,  правителя  Магадхи,  обох  могутніх  воїв  на  колісницях  —  Юдхаманью і  

173



Уттамауджаса  —  двох  шляхетних  царевичів  Панчали,  сповнених  відваги  і  оружних  палицею  й  луком.  І  
посередині цього шику прямували Васудева і Дхананджайя.

Були там розміщені вої, досвідчені в боях і вельми гнівливі. І майоріло над ними двадцять тисяч прапорів,  
які несли герої. І було там п’ять тисяч слонів і цілі загони колісниць усюди. І піхотинці, які були всі хоробрі й  
озброєні луками, мечами й палицями, тисячами слідували за ними й теж тисячами прямували попереду них. І в  
тому бойовому шику, серед цілого моря раті, де був сам Юдхіштхіра, перебувала безліч охоронців землі. І були  
там  теж  тисячі  слонів  і  десятки  тисяч  коней,  а  також  тисячі  колісниць  і  піхотинців,  о  нащадку  Бгарати!  
Покладаючись на ті сили, він вступив у бій із Суйодханою, сином Дхрітараштри. Крім тих, вже названих, ще інші 
люди сотнями, тисячами й десятками тисяч у загонах, що обчислюються тисячами, слідували за ними, голосно 
кричачи. І там вої тисячами і десятками тисяч, сповнені радости, били в тисячі барабанів і сурмили в десятки  
тисяч мушель.

Так вістить розділ сто дев’яносто сьомий в Удьйогапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ЦАРІВНУ АМБУ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ЦАРІВНУ АМБУ
1 Араньяки  (āraņyaka)  —  букв.  «лісові  книги»,  особливі  твори,  які  становлять  один  з  пізніших  відділів  ведичної  

літератури релігійно-філософського змісту. Тісно пов’язані із Брахманами (древніми книгами, що тлумачать зміст Вед),  
араньяки складалися і вивчалися в лісі, як коментарі до них. (вгору)

2 Хотравахана (hotravāhaņa)  — володар срінджайїв,  царствений мудрець  і  великий праведник,  доводився  батьком  
матері царівни Амби, тобто дідом її по матері. (вгору)

3 Матері Вед (veda-mātarah) — тут, відповідно до тлумачення Нілакантхи, маються на увазі поетичні розміри Гаятрі  
(gāyatrі) і Савітрі (sāvitri) та богиня мови Сарасваті (sarasvati). (вгору)

4 Відстань  звуку  мукання  корови  (go-rutam),  тобто  відстань,  рівна  довжиною  двом  крошам  (або  7  км),  згідно  
Хемачандрі. (вгору)

5 У твоєму минулому житті — тобто, коли Бгішма (до земного свого втілення) був ще одним з вісьмох Васу (богиня  
Ґанга, коли вони народилися в неї від царя Шантану, потопила всіх, крім Бгішми). (вгору)

6 Нілакантха дає наступне тлумачення цих слів царя Друпади: хоча цариця і Шикхандін обдурили його, Друпаду, він  
все-таки не залишить їх і буде їх захищати і утримувати. (вгору)

7 Мається на увазі, що всі ці воїни-герої (союзники Юдхіштхіри) виконали всі свої життєві обов’язки, тобто вивчили  
Веди,  одружилися,  породили  потомство  і  зробили жертвопринесення  (для  досягнення  небесного  блаженства)  і  тепер  
готові покласти свої життя. (вгору)

8 Воїни, що борються самовіддано й доблесно, досягають блаженних світів після смерті. (вгору)
9 Бріханта (bŗhanta) — могутній воїн, що боровся на стороні пандавів, певно, володар гірської країни Кулути (нині Кулу  

в районі Кангра, у верхній долині ріки Біас у Пенджабі), ще раніше скорений Арджуною. (вгору)

КІНЕЦЬ КНИГИ П’ЯТОЇ
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