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ОПОВІДЬ ПРО ПРИСВЯТУ ДРОНИ

Р о з д і л  1
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Почувши про те, що Деваврата, незрівнянний міццю й стійкістю своєю, силою, доблестю й могутністю,  

убитий Шикхандіном, царевичем Панчалійським, що вчинив тоді,  о  брахманічний мудрецю,  могутній  цар  
Дхрітараштра, чиї почуття були пригнічені сумом, коли вбитий був його батько? Адже його син Дурьйодхана,  
о прославлений володарю, жадав царства не інакше як перемігши могутніх лучників пандавів, за допомогою 
могутніх воїв-колісничних на чолі з Бгішмою і Дроною! Скажи мені про теє, о величний, що ж робив володар 
роду Куру, коли той проводир усіх лучників був убитий, о кращий з двічінароджених!

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Почувши про те, що вбито його батька, цар Дхрітараштра з роду Куру, що віддався журбі та суму, не  

знаходив собі  спокою.  І  коли цар той безперестану міркував  про своє горе,  до нього знову прийшов син  
Гавальгани,  обдарований  чистою душею.  Тоді  Дхрітараштра,  син  Амбіки,  спитав  Санджайю,  який  вночі  
з’явився з табору в Місто, що носить ім’я слона. Із серцем, сильно пригнобленим від того, що він почув про 
смерть Бгішми, і бажаючи перемоги синам своїм, він почав ремствувати, мов хворий.

Д х р і т а р а ш т р а  з а п и т а в :
Після того як було вбито великого духом Бгішму, наділеного могутністю, який вселяв страх у ворогів,  

що робили потім, о сину мій, каурави, спонукувані долею? Справді, коли був убитий той нескоримий герой,  
обдарований  великою міццю,  що  ж  робили  каурави,  занурені  в  океан  журби?  Адже  те  могутнє,  сильно 
збуджене військо шляхетних пандавів, о Санджайє, могло б викликати панічний страх навіть у трьох світах!  
Тож повідай мені  про те,  о  Санджайє,  що робили ті  царі,  які  зібралися  разом,  після  того як  був  убитий  
Деваврата, той бик серед кауравів.

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Слухай, о царю, вельми уважно, як я буду розповідати тобі про те, що робили сини твої, після того як 

був убитий Деваврата. Коли був убитий Бгішма, воістину відважний, о царю, твої вої, як і пандави, кожні  
окремо, задумалися про те, що трапилося. Міркуючи про обов’язок кшатріїв, вони були здивовані й зраділі 
водночас.  Але  засуджуючи  закон своєї  касти,  вони схилилися  перед великим душею воїном.  Потім вони 
приготували для Бгішми, невимірного в могутності, ложе з подушкою із прямих, встромлених стріл, о тигре 
серед людей! І розпорядившись про охорону Бгішми, вони звернулися друг до друга у привітних висловах.  
Попрощавшись  потім  із  сином  Ґанги і  шанобливо  обійшовши  довкола  нього  зліва  направо,  кшатрії  ті, 
дивлячись один на одного очима,  червоними від гніву,  знову пішли на битву один з  одним,  спонукувані  
долею.

І тоді під протяжливі звуки сурм і гуркіт барабанів виступили твої війська і війська ворогів. Після того  
як  упав  син  Джагнави  і  день  почав  уже  сутеніти,  о  царю  царів,  підпалі  впливу  гніву,  із  серцями, 
пригнобленими  долею,  зневажаючи  корисними  словами  шляхетного  сина  Ґанги,  виступили  звідусіль 
найперші  з  Бгаратів  зі  зброєю у  руках.  Через  нерозсудливість  твою і  твого  сина,  і  через  убивство  сина  
Шантану,  каурави,  разом  з  усіма  царями  були  немов  покликані  самою  Смертю.  Без  Деваврати,  сильно 
перелякані  у  душі,  вони нагадували  собою козлів  і  овець позбавлених пастуха  в  лісі,  що кишить хижим 
звіром. Справді, коли впав той найперший герой Бгаратів, військо кауравів виглядало мов небо позбавлене 
зірок,  або  як  небо,  позбавлене  повітря,  або  як  земля,  коли  врожаї  на  ній  загинули,  або,  як  неправильно 
побудована мова,  або як колись воїнство асурів,  після того як був  повалений Балі.  Або як стрункостанна  
красуня, що стала вдовою, або як ріка, вода якої висохла, або як плямиста лань, коли ватажок стада убитий, а 
сама вона оточена в лісі вовками, або як величезна гірська печера, цілком відкрита для нападу, через те що  
лева в ній убито.

І  справді,  військо Бгаратів,  о  кращий з Бгаратів,  коли впав син Джагнави, було  подібне тендітному 
човнику посередині океану,  що тримає удари вітру,  який дме з  усіх  боків.  Сильно притиснуте  могутніми 
героями-пандавами, що влучно разять ціль, те військо разом з кіньми, воями на колісницях і слонами, вельми 
стривоженими,  здавалося  безпомічним на  вигляд,  тоді  як  прості  вої  в  ньому здебільшого зовсім впали у  
відчай. І перелякані царі й ратники різні, в ратях тих, що втратили Деваврату, здавалося, поринали в пекло.  
Отоді  каурави  згадали про  Карну,  бо  він  був  рівний самому Девавраті!  І  як  звертається серце людини в 
нещасті до друга, здатного захистити від нещастя, серця всіх звернулися до нього, найкращого з усіх носіїв  
зброї,  до того,  хто нагадував  собою гостя осяяного високими чеснотами. Й тоді  царі,  о нащадку Бгарати,  
закричали там: «О Карно, Карно! Сину Радхи, наш благодійнику, сину візника, що готовий завжди жертвувати 
життям у битві! Адже Карна, овіяний великою славою, разом зі своїми прихильниками й друзями не боровся 
протягом цих десяти днів! О, покличте його негайно!». Бо міцнорукий  Карна,  коли на очах у всіх кшатріїв 
перераховувалися могутні й доблесні вої-колісничні, був названий Бгішмою лише наполовину ратхином, хоча  
той  бик  серед  чоловіків  рівний  двом  магаратхам!  Саме  так  при  перерахуванні  ратхинів  та  атіратхів  був 
названий той, хто є видатним серед усіх могутніх воїв-колісничних, той, хто шанований усіма героями, той,  
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хто насмілився б поборотися навіть із володарем покійних Ямою, володарем багатств Куберою, володарем вод 
Варуною і володарем богів Індрою!

І під впливом викликаного ним гніву, о царю, він сказав синові Ґанги: «Поки ти живеш, о Кауравьє, я  
ніколи не буду боротися! Якщо все-таки тобою будуть  убиті  сини Панду у великій битві,  то я, з дозволу  
Дурьйодхани, вийду до лісу, о Каураво! Але, з іншого боку, якщо ти, о Бгішмо, убитий пандавами досягнеш 
неба,  тоді  я,  на  одній-єдиний  колісниці,  уб’ю  всіх  тих,  кого  ти  вважаєш ратхинами великими воями  на 
колісницях! Сказавши так, о великий царю, Карна, велеславний, зі схвалення сина твого, не боровся протягом 
перших десяти днів. А Бгішма, сповнений великої доблести у бою і надзвичайної могутности, о царю, убив 
безліч воїв сина Панду Юдхіштхіри. Але коли той герой, вірний даному слову і великий у своїй силі, все ж 
був убитий, сини твої згадали про  Карну,  як ті,  які бажають переправитися на інший берег, згадують про 
човен. Вої твої та твої сини, разом з усіма царями закричали: «О Карно!». І вони сказали: «Це саме той час для 
прояву його доблести!». І до Карни, що був навчений сином Джамадагні мистецтву володіння зброєю і чиїй 
мужності  неможливо протистояти,  звернулися  наші  серця,  як звертаються до близького друга  у випадках 
нещасть. Бо він, о царю, здатний урятувати нас від великої небезпеки, подібно тому як Говінда завжди рятує  
Тридцять богів від найбільшої небезпеки!

В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
І тоді як вихваляв він (Санджайя) так знову і знову Карну, найчудовішого у битві героя, Дхрітараштра, 

зітхаючи подібно змієві, сказав такі слова: «Цілком зрозуміло, що серця ваші звернулися тоді до Карни, синові 
Вікартани, і ви побачили знову того сина Радхи з касти сутів, завжди готового пожертвувати своїм життям на  
прі. Я сподіваюся, що він у битві воістину могутній, не зробив даремними надії наших синів, пригноблених  
від горя й страху і прагнучих порятунку. Коли Бгішма був убитий, чи зумів Карна, найчудовіший з лучників 
заповнити той пролом, що відкрився у кауравів? Я сподіваюся, що він заповнив той пролом і вселив страх 
ворогам! І чи зумів він зробити так, щоб увінчалися плодами надії синів моїх на перемогу?».

Так вістить розділ перший у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Довідавшись,  що  Бгішму  вбито,  син  Адхіратхи,  з  касти  сутів  забажав,  подібно  рідному  братові, 

врятувати військо сина твого від нещастя, що осягло кауравів, — те військо, яке нагадувало човен занурений у 
безодню моря. І справді, почувши, що той могутній воїн на колісниці, найперший серед людей і непохитний  
ув обітниці — син Шантану повалений з колісниці,  Карна,  той нищитель ворогів, той бик, видатний серед 
лучників, швидко примчався тоді до бойовища. Коли Бгішма, найчудовіший воїн на колісниці, був убитий 
ворогами, він поспішно з’явився тоді до кауравів, бажаючи врятувати мов батько — синів своїх, військо сина 
твого, наче човен, занурений ув океан.

К а р н а  м о в и в :
Коли  той  Бгішма,  в  якому  були  зосереджені  твердість,  розум,  доблесть  і  сила,  правдивість,  

самоприборкання й усі чесноти героя, а також різні види невичерпної небесної зброї, смиренність і скромність 
і  приємна  мова,  коли  той  Бгішма,  завжди  вдячний,  той  згубник  ворогів  брахманів,  у  якому  перебували 
постійно ці гідності, як пляма — на Місяці, на жаль, коли той нищитель ворожих героїв заспокоївся навіки, то 
я вважаю й усіх героїв уже вбитими! Адже внаслідок недовговічного зв’язку всіх речей з дією, аж ніяк не  
існує тут, у цьому світі, нічого, що було б непорушним. Бо коли вбито Бгішму, який дотримувався великої 
обітниці, хто би без усяких сумнівів насмілився сьогодні стверджувати, що завтра зійде сонце? Коли той, хто 
обдарований доблестю вісьмох Васу,  хто походить із  сукупної  сили цих Васу,  й коли той володар землі 
відправився знову до вісьмох Васу,  тоді, далебі,  засмучуйтеся вже ви про володіння ваші й синів, за цією  
Землею і кауравами, і за цим військом!1

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Після того як був повалений найперший у світі герой, могутній силою і щедрий на дарунки — той син  

Шантану, великий своєю міццю, і слідом за тим потерпіли поразку Бгарати,  Карна, засмучений душею, став 
важко зітхати, ковтаючи сльози. І чуючи ці слова Радхейї, сини твої, о царю, і твої вої почали шумно голосити 
друг перед другом, та проливати з очей рясні сльози горя, відповідні до гучности їхніх лементів. Але коли 
великий бій відновився знову і війська кауравів примушені були царями на битву, той бик серед усіх могутніх  
воїв-колісничних звернувся тоді до могутніх воїв, биків серед ратхинів, зі словом, що викликає радість: «В 
цьому минущому світі  все  неухильно  рухається  до  смерти.  Міркуючи  про це,  я  вважаю,  що  ніщо тепер 
недовговічне. В той час, як усі ви знаходитесь тут, яким чином міг бути вбитий той бик з роду Куру, подібний 
до скелі? Коли той могутній воїн на колісниці — син Шантану скинутий з колісниці і навіть зараз лежить на  
землі, начебто Сонце, яке впало з неба, царі в таборі кауравів не в змозі виносити Дхананджайю, подібно тому  
як дерева не в силах переносити вітер, що дме з гір. Однак тепер я маю захищати у битві, як це робив той  
шляхетний герой, це беззахисне військо кауравів, пригноблене виглядом і позбавлене запалу, військо, у якому 
найголовніші вої вже вбиті ворогами! Нехай цей тягар тепер ляже на мене! І бачу я, що світ цей минущий, раз  
той герой, найвправніший у битві, впав на прі. То навіщо ж тоді я повинен відчувати страх у бою?
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Мчачись ратним полем, я прямими стрілами відправлю тих биків з роду Куру в житло Ями. Вважаючи 
долю найвищою у світі, я буду стояти у битві або ж, убитий ворогами, я ляжу на ратнім полі. Юдхіштхіра має 
твердість і розум, почуття справедливости й міць. Врікодара в доблесті своїй рівний сотні слонів, а Арджуна є  
сином  кращого  з  тридцяти  богів,  —  і  тому  їхнє  військо  неможливо  легко  перемогти  навіть  самим 
безсмертним. Те військо, де обидва близнюка, кожний з яких у битві подібний Ямі, де син Деваки завжди  
разом із Сатьякі,  подібне пащі Смерти. Жоден боягуз,  наблизившись до того війська, жодного разу ще не 
вертався  звідти  живим.  Мудрими  зіставляється  наростаюча  сила  подвижництва  з  аскетичною  ж  силою 
покаяння, достоту так само й сила повинна бути порівнена із силою. І дійсно, мій розум, подібно непохитній 
скелі,  спрямований твердо на відбиття ворога й захист своїх військ.  Уявляючи собі  могутність  ворогів,  я  
нанесу сьогодні  поразку їм,  тільки-но увірвуся  в  їхні  лави,  о  візнику!  Я не  терпітиму цього  віроломства 
стосовно друзів.2 Коли військо розбите, той буває справжнім другом, хто як союзник іде йому на допомогу.  
Або я зроблю цей шляхетний подвиг, гідний чесної людини, або, поклавши своє життя, я відправлюся вслід за 
Бгішмою!  Або  я  вб’ю  у  битві  всі  збіговиська  ворогів,  або  сам,  убитий  ними,  відправлюся  у  світ,  
приготовлений  для  героїв!  Коли  жінки  й  діти,  ридаючи,  волають  про  допомогу  і  коли  мужність  сина 
Дхрітараштри мала поразку, о візнику, я знаю, що мені слід робити. Тому я здобуду перемогу над ворогами 
сина Дхрітараштри.

Жертвуючи своїм життям у цій страшній битві, я захищу кауравів і постараюся вбити синів Панду! І  
знищивши в  бою всі  юрмиська  ворогів,  я  віддам  царство  синові  Дхрітараштри.  Нехай  одягнуть  на  мене 
гарний, блискучий золотий панцир, що мерехтить дорогоцінними каменями й перлами, і мій шолом, блиском 
подібний до сонця. Та нехай принесуть лук і стріли, подібні до вогню, отрути або зміям. Нехай шістнадцять  
сагайдаків прикріплять до колісниці й нехай принесуть чудові луки. Нехай приготують також мечі й дротики,  
важкі  палиці  та  мою мушлю,  що яскраво  сяє  золотом.  Нехай  також  принесуть  мій  переможний прапор, 
кольором подібний до лотосу, із зображенням золотої попруги слона, що обіцяє перемогу, ошатно підбивши 
його тонкою тканиною і покривши його тут різнобарвними вінками разом із запашними коріннями. Також 
приведи мені скоріше, о сину візника, швидких і кращих коней, мастю подібних до ясно-жовтих хмар, добре  
вгодованих, викупаних у воді й освячених мантрами, споряджених у збрую з литого золота. Швидко підкоти 
мені також найчудовішу колісницю, обвішану золотими сітками, оздоблену перлинами, що сяють мов місяць  
або сонце, оснащену всім приладдям, необхідним для бою, і закладену відмінними кіньми.

Принеси мені також чудесні,  туго  натягнуті  луки й найкращі тятиви, здатні розтрощувати ворогів,  і  
сагайдаки великі, повні стріл, захопивши також обладунки для мене. Доставте швидко й усе необхідне, що  
сприяє виступу до бою:  дівчат 3 і  велику золоту посудину,  наповнену почесним напоєм. Нехай принесуть 
гірлянди квітів і покладуть їх мені на тіло. І нехай змусять гриміти барабани заради перемоги! Швидко поїдь,  
о візнику,  туди,  де перебуває Увінчаний діадемою Арджуна,  Врікодара, син Дхарми Юдхіштхіра і  обидва  
близнюка! Або я вб’ю їх, зустрівшись у битві,  або вбитий ними, моїми ворогами, я піду за  Бгішмою!  Теє 
військо, в якому перебувають цар Юдхіштхіра, твердий у правді, Бгімасена і Арджуна, Васудева, Сатьякі й 
срінджайї, — те військо, я вважаю, нездоланним для царів земних! Якщо нищівна Смерть, завжди невсипущо  
пильна,  буде  сама  охороняти  Увінчаного,  то  все  ж  і  тоді  я  вб’ю  його,  зустрівшись  у  герці,  або  ж  сам 
відправлюся до Ями шляхом яким пішов туди Бгішма! Воістину речу я, що дійсно я увірвуся у середину тих 
героїв!  Адже  ці  царі,  які  є  моїми  союзниками,  не  зраджують  довіри  друзів,  не  виявляють  слабкої 
прихильности до мене і не нечестиві душею!».

С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Зійшовши на найчудовішу й міцну, яка обіцяє успіх, колісницю, оснащену дишлем і оздоблену золотом, 

витончену, осінену прапором і закладену відмінними кіньми, швидкими наче вітер, Карна виїхав тоді на битву 
заради  перемоги.  Шанований  кауравами,  бик  серед  могутніх  воїв-колісничних,  грізний  лучник,  великий 
душею, він помчався на гнідих конях до того поля, де знайшов свою смерть той бик з роду Бгарати — Бгішма.  
На могутній колісниці, прикрашеній прапором і оздобленій золотом, перлами, дорогоцінними каменями та 
діамантами, закладеній найчудовішими конями й гуркотом своїм нагадуючи грозовий гук, помчався  Карна, 
невимірний у своїй силі, подібно сонцю. Блиском подібний до вогню і прекрасний, стоячи на своїй колісниці,  
теж подібній до вогню і прекрасній, син Адхіратхи, той могутній ратхин і лучник, сяяв подібно самому цареві 
богів, що стоїть на своїй небесній колісниці!

Так вістить розділ другий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Побачивши  Бгішму,  великого  духом  і  невимірного  силою,  того  великого  лучника,  поваленого  з  

колісниці  Савьясачином за  допомогою чудової  зброї,  спочиваючим на  ложі  зі  стріл,  немов це був  океан, 
висушений величезним скупченням могутніх вітрів; побачивши, що надія на перемогу у твоїх синів розбита,  
так само як і душевний їх спокій, а також обладунки, побачивши того, хто був завжди ніби острівцем для тих 
хто опинився у відкритому морі і намагається знайти мілину у безодні, тепер лежачим і обкутаним покривом 
стріл немов потоком Ямуни, — того воїна, що нагадує велику й нестерпну силою Майнаку, скинуту на землю, 
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або саме Сонце, що впало з небозводу на твердь земну, побачивши повалення Бгішми на січі,  котрий був  
наводив жах на все військо, — незбагненне наче поразка Шатакрату нанесена колись Врітрою, побачивши  
того славного витязя, найкращого серед усіх воїв і видатного серед усіх лучників, — побачивши того тура  
серед  чоловіків,  батька  твого,  найкращого  серед  Бгаратів,  який  дотримувався  великої  обітниці,  
простромленим стрілами Дхананджайї, відважного героя, спочиваючим на ложі героїв, син Адхіратхи зійшов 
з колісниці у глибокому сумі й привітав його, склавши шанобливо долоні рук своїх. І так вітаючи його, він  
звернувся до нього зі словами, перейнятими слізьми.

«Я Карна! Благо тобі! Скажи тепер мені, о нащадку Бгарати, святі та доброчинні слова і поглянь на мене 
відкритими очима! Звичайно, ніхто в цьому світі не користується плодами своїх доброчесних заслуг, раз ти,  
старий  роками  і  відданий  закону,  лежиш тут  на  землі!  О  найчудовіший  з  роду  Куру,  я  не  бачу  іншого 
захисника кауравів крім тебе, настільки ж вправного у нагромадженні багатств, нараді, у бойових шикуваннях 
військ і в застосуванні зброї! І тепер ти, який, будучи обдарований світлим розумом, міг захищати кауравів від  
усякої  небезпеки,  ти,  на  жаль,  залишивши  без  підтримки  воїв,  відправляєшся  у  світ  покійних  предків! 
Починаючи з нинішнього дня, о найперший з роду Бгарати, пандави, розпалені гнівом, знищать кауравів, як 
тигр знищує лісових тварин! Сьогодні каурави, які знають силу дзенькоту лука Гандіви, будуть тремтіти від  
жаху перед Савьясачином, як асури — перед Громовержцем! Сьогодні звук стріл, які летять з лука Гандіви  
немов спалахи блискавок, буде в запалі бою наводити жах на кауравів та інших царів! Як буйний вогонь,  
палаючи могутнім полум’ям, о герою, спалює дерева, так і стріли Носія діадеми спалять синів Дхрітараштри!

Якими шляхами, щораз поширюються разом вогонь і вітер у лісі, такими, достоту, шляхами спалюють 
обидва  божественних героя  усе,  що  захочуть.  Адже який  є  буйним вогонь,  такий  і  Партха,  поза  всяким 
сумнівом, і який вітер, о тигре серед чоловіків, такий безсумнівно й Крішна! Почувши, як сурмить мушля 
Панчаджанья і, як дзенькає лук Гандіва, всі вої сполотніють, о нащадку Бгарати! При стрімкому натиску того  
нищителя ворогів, без тебе, о герою, царі не в змозі будуть перенести гуркіт його колісниці із зображенням 
мавпи на прапорі. Адже хто інший серед царів, крім тебе, може поборотися з Арджуною, чиї подвиги мудрі  
вважають надлюдськими? Надлюдським був і бій його, премудрого, із Трьямбакою (Шива). Саме від нього він 
одержав дарунок, недосяжний неосвіченим душею. Ненавидячи того сина Панду, вправного в битві, я з твого 
дозволу,  однаково  благословляючи  смерть  чи  перемогу,  виступлю  проти  того  лютого  воїна,  що, 
уподібнюючись отруйному змієві, вражає ворогів своїх одним лише поглядом!».

Так вістить розділ третій у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Почувши, як він говорив так, старий дід кауравів з радісною душею сказав таке слово, підхоже до місця 

й часу:  «Як океан для рік,  як сонце для інших світил,  як справедливі  для правди, як родючий ґрунт  для  
насіння, як грозова  хмара  для  всіх  істот,  будь  ти  притулком  для  друзів  своїх  і  близьких!  Як  безсмертні 
залежать від Тисячоокого, так нехай родичі твої живуть, залежачи від тебе! Бажаючи зробити приємне синам 
Дхрітараштри,  тобою,  о  Карно,  силою й доблестю  твоїх  рук  були  розбиті камбоджі, після  того  як  ти 
відправився в Раджапуру! Також і царі на чолі з Нагнаджитом, перебували в Гірівраджі, також і амбаштхи, 
відехи і гандхари в минулому всі переможені тобою! І кирати, люті в битві, що живуть у твердинях Хімавану,  
були колись примучені тобою, о Карно, як підвладні Дурьйодхани. І всюди в боях тобою, о Карно, сповненим 
великої сили, і що прагне зробити добро Дурьйодхані, були переможені численні герої!

Як Дурьйодхана, о сину мій, разом з рідними, родичами й друзями, будь і ти теж притулком для всіх 
кауравів! Зі сприятливим словом я звертаюся до тебе: відправляйся і поборися із ворогами. Веди ти кауравів  
на битву, подаруй перемогу Дурьйодхані! Ти доводишся нам онуком, достоту так само, як і Дурьйодхана! За 
законом всі  ми вважаємося так само твоїми,  як і  його.  Мудрі  заявляють,  о  найкращий з мужів,  що союз 
справедливих  зі  справедливими  є  кращім  у  світі,  навіть  ніж  єдиноутробне  споріднення.  Воістину 
переконавшись у тому, що таке твоя тверда думка щодо споріднення твого з кауравами, охороняй ти військо 
кауравів настільки ж віддано, як і сам Дурьйодхана!».

Почувши  такі  слова  Бгішми,  Карна,  син  Вікартани,  шанобливо  вклонився  стопам  його  й  поспішно 
відправився до місця бою.

Побачивши великий і незрівнянний табір — велике скупчення чоловіків — юний почав надихати тих 
відмінно  озброєних  і  широкогрудих  воїв.  Побачивши Карну,  могутнього  лучника,  що  встав  для  битви,  і 
каурави  теж  ушанували  його  голосними  вигуками  й  оплесками,  левоподібним  риканням  і  кличами, 
дзенькотом натягнутих луків, і різними іншими звуками.

Так вістить розділ четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  5
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Побачивши Карну, того тигра серед чоловіків, що стоїть на колісниці, Дурьйодхана, о царю, зрадів і 

сказав  такі  слова:  «Це  військо,  під  твоєю  обороною,  має  гідного  вождя!  Я  думаю,  що  тепер  має  бути 
визначено те, що є підхожим і що в наших силах!».

К а р н а  м о в и в :
Скажи про те ти сам, о тигре серед людей, бо ти — наймудріший, о царю! Інший не може бачити так 

добре, що необхідно робити, як бачить те великий володар! Всі ці вої жадають почути твоє слово, о володарю 
людей! Адже ти не можеш сказати недоречного слова — така моя думка.

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Бгішма був  проводирем наших військ,  обтяжений роками, наділений доблестю та вченістю, а також 

всіма гідностями воїна. Маючи велику славу,  знищуючи юрми моїх ворогів, о Карно, він, великий душею, 
захищав нас, майстерно ведучи бій, протягом десяти днів! Коли він, який зробив настільки важкий подвиг,  
готовий тепер перенестися на небо, кого ти вважаєш гідним бути проводирем наших військ після нього? Без 
воєначальника військо не може залишатися навіть на хвилину під час боїв, о найчудовіший у боях, як без  
стернового — човен на воді. Адже справді, як човен без стернового, або як колісниця без візника стали б  
рухатися куди завгодно, у такому ж стані опинилося б і військо без воєначальника. Тож подивися ти серед 
усіх моїх шляхетних воїв і знайди підхожого полководця, що був би гідним тут після сина Шантану! Бо кого 
ти назвеш гідним бути проводирем військ на раті, того ми всі разом і призначимо, о високоповажний!

К а р н а  м о в и в :
Всі ці вої, найкращі з людей, — чоловіки шляхетні й заслуговують бути нашими воєначальниками. Тут  

не  може  бути  ніяких  сумнівів.  Всі  вони  відрізняються  шляхетним походженням і  володіють  мистецтвом 
завдавати поразки ворогам, наділені силою, доблестю й розумом, усі чемні й скромні та не відвертаються від  
битви. Але всі вони одночасно не можуть бути призначені воєводами. Лише один повинен бути вибраний тут 
воєначальником, той, у якого є особливі заслуги. Вони ж бо прирівнюються друг до друга. І тому, якщо ти  
вшануєш з  них одного,  то  інші  будуть  незадоволені  й — це  очевидно — не стануть  більше боротися,  о 
нащадку Бгарати! Однак цей з вас є наставником усіх цих воїв у мистецтві володіння зброєю. Він похилий 
літами і  заслуговує  найглибшої  поваги.  Тому Дрона,  найкращий з носіїв  зброї,  гідний бути  призначеним 
верховним  воєводою.  Адже  хто  інший  може  стати  нашим  полководцем,  коли  перебуває  тут  нескоримий 
Дрона, найперший зі знавців брахмо, — хто інший, крім нього, який нагадує собою самого Шукру або сина 
Ангіраса?! Бо ж серед усіх царів у війську твоєму, о нащадку Бгарати, немає жодного воїна, який не пішов би 
в бою за Дроною, коли той піде на битву. Він — найкращий серед усіх ватажків, він — найкращий і серед усіх  
носіїв зброї, він — найкращий також серед мудрих. І до того ж, о царю, він учитель твій у військовій справі! 
Тому, о Дурьйодхано, зроби його без зволікання воєводою твоїх військ, подібно тому як безсмертні зробили  
своїм проводирем у битві Карттікею, бажаючи перемогти асурів!

С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Почувши  слова  Карни,  цар  Дурьйодхана  сказав  тоді  Дроні,  що  був  серед  військ,  такі  слова:  «За  

перевагою своєї касти, за шляхетністю походження, за вченістю, віком і розумом своїм, також за доблестю,  
здібностями  і  нездоланності,  знанням  справ  мирських,  за  досвідченістю в  політиці  й  приборканню своїх  
почуттів, за силою подвижництва й почуття вдячности, а також відносно всяких чеснот ти — найвидатніший.  
І немає серед царів іншого, котрий може бути гідним захисником, рівним тобі! Тому охороняй ти всіх нас, як 
Васава — премудрих богів! Маючи тебе своїм проводирем, ми хочемо перемогти своїх ворогів, о кращий з 
двічінароджених! Як Капалін 4 серед Рудрів, як Павака серед вісьмох Васу, як серед якшів — Кубера, як серед 
Марутів — Васава, як Васіштха серед брахманів,  як Сонце серед усього,  що світиться,  як серед покійних 
пращурів — Дхарма, як серед Адітьїв — володар вод Варуна, як місяць серед зірок, як Ушанас серед синів 
Діті, так і ти — найкращий серед усіх полководців військ. Тому будь нашим полководцем!

Нехай ці десять і одна акшаухіні військ будуть слухняні твоїй волі, о бездоганний! Вишикувавши їх у 
бойові лави, розтрощи наших ворогів, як Індра знищив данавів! Іди ти на чолі нас, як син Паваки — на чолі  
військ богів! А ми підемо за тобою у битві, наче бики — за буйволом-ватажком. Побачивши попереду тебе,  
котрий натягає чудовий лук , лютий і могутній лучник Арджуна не вдарить на нас. Без сумніву, о тигре серед  
людей,  якщо  ти  станеш  нашим  полководцем,  я  здобуду  перемогу  над  Юдхіштхірою  разом  з  його 
прихильниками й родичами на прі!». І коли були вимовлені такі слова, царі всі у війську кауравів закричали  
Дроні  «Перемога!»,  і  радували  твого  сина  голосним  левиним  кличем.  А  вої,  на  чолі  з  Дурьйодханою, 
домагаючись великої слави, сповнені радости, почали вихваляти кращого з двічінароджених.

Д р о н а  м о в и в :
Я  знаю Веди  з  їх  шістьма  допоміжними  частинами.  Я  також  знаю науку  про  користь  мирську.  Я 

обізнаний також на зброї шайва (зброя Шиви), а також у різних інших видах зброї. Прагнучи виявити на ділі ті  
чесноти, якими ви, жадаючи перемоги, наділили мене, я поборюся з пандавами!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
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Таким чином, з дозволу Дрони, твій син, о царю, призначив його полководцем своїх військ, відповідно 
до обрядів передбачених приписами. І царі, з Дурьйодханою на чолі, присвятили тоді Дрону на верховного  
воєначальника,  як  колись  боги  із  Шакрою  на  чолі  присвятили  Сканду.  Коли  ж  Дрона  був  призначений 
очільником військ, радість була висловлена голосними криками воїв разом зі звуками музичних інструментів.  
І вони ушанували, як належить, Дрону гучними кличами, як у святковий день, висловленням благословень 
брахманів винагороджених дарунками, звуками хвалебних гімнів і пісень розповідачів казок, співаків і поетів,  
вигуками «Перемога!» найперших з двічінароджених і танцями заміжніх жінок. Тоді вої в таборі кауравів  
вважали пандавів уже переможеними.

Так вістить розділ п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
І  отримавши  призначення  верховним  воєводою,  син  Бхарадваджи  —  могутній  воїн-колісничний, 

вишикував  війська  в  бойові  лави  й  виступив  разом  із  твоїми  синами,  бажаючи  поборотися  з  ворогами.  
Правитель країни  Синдху  і  володар калінгів,  і  син твій Вікарна,  одягнені  в  броні,  зайняли своє місце на 
правому  крилі  від  Дрони.  А  Шакуні  разом  із  відмінними  вершниками  племені  гандхарів,  що  боролися 
блискучими піками, рушив услід, як їх охоронець. Кріпа ж і Крітаварман, Читрасена й Вівіншаті на чолі з 
Духшасаною,  ретельно докладали зусиль,  щоб захистити ліве крило.  Охоронцями їх виступили камбоджі, 
очолені  Судакшиною,  і  шаки  разом  з  яванами  на  конях,  вельми  швидких.  А  мадри  та  тригарти  разом  з 
амбаштхами,  мешканці  західних  і  північних  країв,  племена  шиби,  шурасени  й  шудри  разом  з  малавами, 
саувіри,  китави  й  мешканці  областей  східних  і  південних  —  всі,  поставивши  поперед  себе  сина  твого  
Дурьйодхану, слідували в тилу сина візника — Карни. Карна ж, син Вікартани, рухався на чолі всіх лучників, 
радуючи всіх воїв і надаючи сили військам.

Його блискучий великий і високий прапор із зображенням попруги слона сяяв блиском, рівним сонцю,  
радуючи  загони  його  власних  військ.  Побачивши  Карну  ніхто  не  думав  про  нещастя,  заподіяне  смертю 
Бгішми. Всі царі разом з кауравами стали вільні від суму. І численні вої, зібравшись разом, радісно рекли один  
одному: «Гай-гай, побачивши Карну на ратнім полі пандави не зможуть встояти у битві! Бо Карна здатний  
перемогти  на  прі  самих  богів  разом  з  Васавою!  А  що вже  казати  про  синів  Панду,  позбавлених  у  бою  
могутности й доблести! Міцнорукий Бгішма щадив партхів. Карна ж без сумніву знищить їх своїми гострими 
стрілами!». Так говорячи один одному, о володарю народів, радісні виглядом прямували вони, вшановуючи і  
вихваляючи сина Радхи.

Щодо бойового шику наших військ, то він був побудований Дроною у вигляді «шаката» (візок), в той 
час як бойова лава у наших шляхетних супротивників, о царю, була у вигляді «краунчи» (лелека), так вона 
була вишикувана з наснагою Царем справедливости, о нащадку Бгарати! На чолі бойових лав їхніх військ 
стояли ті двоє биків серед мужів — Вішваксена і Дхананджайя з піднятим прапором із зображення мавпи.  
Символ усього воїнства, притулок усіх лучників, той прапор Партхи, невимірний у своїй потузі, проносячись  
шляхом сонця,  опромінював усе  військо  шляхетного Пандава,  мов блискуче  Сонце  наприкінці  юґи,  коли 
збирається спалити всю землю. Серед стрільців з лука Арджуна — найкращий, серед луків найкращий — 
Гандіва, серед живих істот найперший — Васудева, а серед усіляких дисків — Сударшана. Несучи ці чотири 
втілення сили, та колісниця,  запряжена білими кіньми, зупинилася перед військами супротивника подібно 
колесу часу, що піднялося для удару.  Так ці обидва шляхетних героя стояли, кожний на чолі своїх військ:  
Карна — на чолі твоїх військ, а Дхананджайя — на чолі ворожих. Обоє збуджені гнівом, обоє прагнучі вбити 
один одного — Карна і Пандава дивилися один на одного перед битвою.

Тоді  стрімко  виступив  син  Бхарадваджи,  могутній  воїн  на  колісниці,  і  відразу  затремтіла  земля  зі  
страшним гулом,  ледве стримуваним усередині.  І  потім густий,  їдкий пил,  піднятий вітром і подібний до  
шовкового пологу рудувато-бурого кольору, заволік небо й сонце. І з неба, хоча й безхмарного, полила злива  
зі шматків м’яса, костей і крови. Стерв’ятники, яструби, ворони, чаплі й ґави тисячами тоді кружляли високо 
над твоїм військом, о царю! Голосно завивали шакали. Вони багаторазово піднімали страшне виття, віщуючи 
небезпеку,  ліворуч  від  твого  війська,  жадаючи  пожирати  м’ясо  й  пити  кров.  Падали  на  ратнім  полі  з 
ураганним  вихором  і  струсом  блискучі  метеори,  опромінюючи  небо  і  покриваючи  все  навколо  своїми 
хвостами. А широкий диск сонця, здавалося, викидав спалахи блискавок у супроводі гуркотів грому, о царю, 
коли виїхав на битву верховний воєначальник кауравів.  Ці й багато інших знамень,  страшні,  вказуючи на 
загибель героїв, показувалися під час битви.

Тоді почалася битва між військами кауравів і пандавів, які жадають смерти один одного. І здавалося, 
шумом своїм вона оголошувала весь світ. І пандави разом з кауравами, вправні наносити удари, в сильній  
люті друг на друга, почали вражати один одного гострими стрілами, домагаючись перемоги. А той могутній  
лучник, що сяє потужним блиском, з усією стрімкістю обрушився на велике військо пандавів, обсипаючи його  
сотнями гострих стріл. Побачивши нападаючого на них Дрону, пандави разом зі срінджайями зустріли його 
тоді, о царю, у кожному окремому загоні зливами стріл. Схвильоване і притиснуте Дроною, величезне військо  
пандавів і панчалів було розчленовано наче зграя журавлів — силою вітру. Викликаючи заклинаннями різні  

7



види небесної зброї в тій січі,  Дрона в найкоротший час жорстоко змучив пандавів і  срінджайїв. Трощені  
Дроною, як данави — Васавою, панчали, очолені Дхріштадьюмною, затремтіли у битві.

Тоді син Яджнясени, могутній воїн на колісниці, той герой, знавець небесній зброї, розколов зливою 
своїх стріл військо Дрони на безліч частин. Потоками своїх стріл відбивши вроздріб зливи стріл Дрони, він,  
могутній, учинив велику різанину в його війську,  а також серед самих кауравів. Однак міцнорукий Дрона, 
зібравши знову й згуртувавши своє військо, кинувся тоді на сина Паршати. Він вивергнув на сина Паршати  
могутню зливу стріл, подібно тому як Магхаван, збуджений гнівом, стрімко випускає потоки стріл на данавів.  
І приведені в трепет Дроною за допомогою стріл, пандави та срінджайї знову й знову розсіювалися буцім  
дрібні лісові тварини, переслідувані левом. А потім могутній Дрона пронісся через бойовий шик пандавів  
подібно вогняному колесу. Все це, о царю, здавалося вельми дивним! Стоячи на чудовій колісниці, що нагадує 
місто,  яке  рухається  по небу,  спорядженій  усім  необхідним,  відповідно до приписів  військової  науки,  на 
колісниці, у якої прапор майорить вітром, а коні мчаться навскач, і в якої на прапорі зображення ясне мов  
кристал, стоячи на такій колісниці, що видає гуркіт і втихомирює ворогів, Дрона знищував вороже військо.

Так вістить розділ шостий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Бачачи,  як Дрона вбиває  так коней і  візників,  воїв-колісничних,  і  слонів,  пандави не  здригнулися  і 

оточили його з усіх боків. Тоді цар Юдхіштхіра, звернувшись до Дхріштадьюмни і Дхананджайї, сказав їм:  
«Нехай Породжений у посудині Дрона, зі старанням оточений з усіх боків нашими воями, буде зупинений!». І  
тут Арджуна й син Паршати, разом з їхніми прихильниками — всі могутні вої на колісницях — обступили 
його, коли він кинувся був на них. Царевичи-кекайї та Бгімасена, син Субхадри й Гхатоткача, Юдхіштхіра й 
обидва близнюка,  Накула  і  Сахадева,  матсьї  і  сини Друпади,  п’ятеро синів Драупаді,  сповнені  радости,  й 
Дхріштакету разом із Сатьякі, Чекитана, збуджений від люті, і Юютсу, могутній воїн на колісниці, та багато  
інших  царів,  о  царю,  які  супроводжували  Пандава,  вчинили  різні  подвиги  у  відповідности  зі  своїми  — 
високим походженням і доблестю.

Побачивши те військо, згуртоване у бою пандавами, син Бхарадваджи, косуючи в гніві очима, кинув на  
нього погляд. Розлютившись, він, захмелілий битвою, розсіяв, мчачись на колісниці, військо пандавів наче 
бурхливий вітер розганяє хмари. Обрушуючись з усіх боків на воїв-колісничних, на коней, піхотинців і слонів,  
Дрона, немов збожеволілий, нишпорив полем битви, ніби парубок, хоча сам і старий роками. Його руді коні, 
швидкі мов вітер, шляхетної крови, з тілом, замазаним кров’ю, о царю, не збиваючись зі шляху, приймали  
гарний вигляд. Побачивши того героя, який дотримується обітниці, та який нападав на них нагло, подібно 
розгніваному Богові смерти, вої-пандави розбіглися в усі  боки. І коли деякі з них тікали, а інші верталися  
знову, коли одні дивилися на нього, а інші стояли на місці, шум був шаленим і дуже страшним. І зухвалою  
радістю героїв і страхом боязких, він наповнював увесь простір між небом і землею.

Потім знову оголосивши своє ім’я в битві, Дрона зробився ще більш лютим, обсипаючи ворогів сотнями 
стріл.  Справді,  могутній  Дрона,  хоча  вже й  старий,  як  юнак винищував,  подібно самій  смерти,  ті  загони 
війська  мудрого  пандави.  Відтинаючи  голови  й  руки,  вкриті  прикрасами,  той  лютий  і  могутній  воїн  на  
колісниці спустошував лави ворожих колісниць і видавав войовничий клич. І від того захопленого лементу  
його й від стрімкого натиску стріл, о високий володарю, затремтіли вої у ворожому стані, як череди худоби,  
що страждають від холоду. І від гуркоту колісниці Дрони, від дзенькоту напруженої тятиви, й від скрипучого  
звуку  його лука  піднявся  великий шум  у  повітряному просторі.  Його стріли,  вилітаючи у  безлічі  з  лука, 
потьмарюючи всі сторони світу,  падали на слонів, коней і піхотинців ворога. І до того Дрони, озброєного  
луком величезної сили, що нагадує вогонь та полум’яніє зброєю замість вогню, сміливо підступили панчали  
разом з пандавами. Він же зачав їх відправляти, разом з воями-колісничними, слонами й конями в житло Ями.  
І Дрона незабаром зробив землю вкритою місивом із крови.

Мечучи  свою могутню  зброю і  випускаючи  безупинно  стріли,  Дрона  так  швидко  покрив  ними всі 
сторони світу, що було видно лише мереживо з його стріл. Між піших воїв, колісниць і коней, а також слонів,  
через навислу хмару стріл виднівся лише його прапор, що рухався всюди, подібно спалахам блискавки серед  
хмар. І Дрона, той непохитний воїн, оружний луком і стрілами, вимотавши п’ятьох героїв, очільників кекайїв, 
і царя панчалів, кинувся потім на військо Юдхіштхіри. Тоді Бгімасена й Дхананджайя, і онук  Шині  й син 
Друпади,  а  також і  син Шайбьї  — правитель Каші та  сам  Шибі,  підбадьорившись,  з  голосними криками 
облили його зливами стріл. Але тут, стріли із сяючим золотом хвостовим оперенням, випущені з лука Дроною, 
простромивши тіла слонів і коней тих воїв, устромилися в землю разом з оперенням, обагрені кров’ю. І те 
поле битви, встелене колісницями й купами тіл повалених воїв, слонів і коней, висічених стрілами, начебто  
нагадувало собою небо, вкрите з усіх боків чорними хмарами. Бажаючи успіху твоїм синам, Дрона розтрощив 
захисників військ нащадка Шині, Бгіми й Арджуни, а також Шайбью та Абгіманью, разом із правителем Каші, 
та знищив інших героїв у битві. Зробивши ці й інші подвиги в бою, о володарю кауравів, і розпікши їхнім 
жаром світи, подібно Сонцю при загибелі всесвіту, Дрона, великий духом, воістину, о царю, відправився із  
цього світу на небо!
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Так герой той на золотій колісниці, знищивши сотнями й тисячами воїв у раті пандавів, був сам нарешті  
убитий сином Паршати.  Убивши понад два акшаухіні  хоробрих воїв,  що не відвертаються від битви,  той 
непохитний герой відправився  потім у  найвищий шлях.  Справді,  о  царю,  зробивши на  золотій  колісниці  
неймовірний подвиг, він зрештою був убитий пандавами й злісними панчалами, жорстокими у своїх подвигах.  
І коли був убитий наставник, о царю, піднявся в повітряному просторі голосний шум від усіх істот і військ.  
Оголошуючи небо й землю, повітря й води, головні та проміжні сторони світу, голосний вигук «О ганьба!»,  
лунав серед істот. Божества й покійні предки і ті, хто були його друзями, — усі побачили могутнього воїна-
колісничного, — сина Бхарадваджи, убитого там. А пандави, здобувши перемогу, видавали левині рики. І від 
тих могутніх вигуків тряслася Земля.

Так вістить розділ сьомий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Що робив Дрона у битві перед тим, як його вбили пандави і срінджайї, — той герой, такий вправний у  

володінні зброєю серед усіх  носіїв  зброї?  Чи була  зламана в нього колісниця у запалі  битви? Або ж був  
розсічений його лук, коли він метав стріли у ворогів? Або ж Дрона виявив безтурботність, коли зустрів свою 
смерть? Яким же робом, о сину мій, нащадок Паршати, царевич Панчали, міг убити, завдяки щасливій долі,  
того  могутнього  воїна-колісничного,  неприступного  для  ворогів,  що  сяяв  у  безлічі  густих  хмар  стріл  із 
золотим оперенням, наділеного великою вправністю рук, кращого з двічінароджених, який виконав весь свій 
обов’язок, здатного боротися різними способами і метати свої стріли на далеку відстань, самоприборканого, 
найдосвідченішого  у  мистецтві  володіння  зброєю,  найчудовішого  і  непохитного,  звершника  страшних 
подвигів, завжди уважного до себе? Адже ясно, вважаю я, що доля більш всесильна, ніж людські зусилля, раз  
герой Дрона вбитий шляхетним сином Паршати! Той герой, у якого були чотири види зброї, ти кажеш мені, 
що той кращий наставник у стрільбі з лука, Дрона, убитий. Почувши про вбивство того героя, який зазвичай 
мчався на блискучій колісниці, вкритій тигровими шкурами і прикрашеній чистим золотом, я не можу тепер 
здолати  свій  сум!  Звичайно,  о  Санджайє,  ніхто  не  вмирає  від  горя  заподіяного  нещастям  іншого,  раз  я, 
почувши про смерть Дрони, живу ще і не вмираю! Напевно моє і без того тверде серце, зроблене із криці, раз 
воно не розривається на сто шматків, коли я почув про вбивство Дрони!

Той,  котрому  прислужували  брахмани  й  царевичі,  що  прагнуть  до  навчання  священному знанню і 
Ведам, а також стрільбі з лука, на жаль, як міг бути узятий Смертю! Я не можу винести поразки Дрони, яка 
подібна  осушенню океану,  або  переміщенню гори  Меру,  або  ж падінню сонця  з  неба!  Він  був  тим,  хто  
стримував  гордовитих  і  охороняв справедливих.  Той  приборкувач  ворогів,  що  пожертвував  навіть  самим 
життям заради нещасного Дурьйодхани, і на доблесть якого покладали надії в перемозі мої злії сини, той, хто 
розумом був рівним Бріхаспаті чи Ушанасу, як міг бути вбитим? Його великі руді коні синдхавійської породи,  
покриті золотою сіткою, впряжені в колісницю, швидкі наче вітер, що заглушали всякий шум у битві, могутні,  
з приємним іржанням, добре навчені та завжди відмінні в колісниці, завзяті в розпалі битви — чи не були  
вони  стривожені  й  виснажені?  Байдужі  до  ревіння  величезних  слонів,  звуків  сурм  і  гуркоту  барабанів,  
терплячі до дзенькоту натягнутих тятив і до злив стріл та іншої зброї, стримані у своєму подиху від напруги і  
непереможні для втоми, — чи були керовані ті швидкі коні, що мчали колісницю сина Бхарадваджи? Саме 
такі  коні  були  запряжені  в  золоту його колісницю,  підібрані  один до одного тим видатним героєм серед 
людей! Чому ж, о сину мій, не переправилися вони через океан війська пандавів?

Мчачись на чудовій колісниці, прикрашеній золотом, що зробив у битві син Бхарадваджи, той герой з  
войовничим кличем? Твердий у правді  й наділений міццю, що зробив у битві  Дрона,  на чию науку зброї 
покладаються всі лучники світу? Хто були ті вої на колісницях, які виступили в битві проти того звершника 
страшних  подвигів,  найголовнішого серед  усіх  лучників  і  найпершого серед  героїв,  який нагадує  самого  
Шакру в небі? Чи не повернулися для втечі пандави, побачивши його, незламного, на золотій колісниці, з  
небесною зброєю в дії,  нищівної для ворога? Або, може, Цар справедливости разом зі своїми молодшими 
братами,  маючи  царевича  панчалійського  своїм  прикриттям,  оточив  усім  військом  Дрону  з  усіх  боків?  
Напевно  Партха  повинен  був  прямими  стрілами  стримувати  інших  воїв-колісничних,  а  потім  уже  син 
Паршати, діяч підступних справ,  кинувся на Дрону.  Адже я не бачу нікого іншого,  настільки шаленого в 
убивстві,  крім  лютого  Дхріштадьюмни,  під  охороною  Увінчаного  діадемою!  Либонь,  коли  кекайї,  чеди,  
каруши й матсьї,  як і  царі  інших племен, немов мурахи осаджують  змію,  тіснили нещадно наставника,  у 
хвилину, коли той був зайнятий виконанням важкого військового подвигу, ниций царевич Панчали, оточений  
з усіх сторін тими героями, тоді й убив його! Така моя думка.

Той,  хто,  вивчивши всі  чотири  Веди  і  прадавні  перекази  замість  п’ятої  Веди,  став  притулком  для 
брахманів, як океан для річок, — яким чином той брахман, старий роками, прийняв свою смерть від зброї?  
Гордовитий,  він  все  ж  переносив  усі  приниження  і  часто  повинен  був  страждати  через  мене.  Зовсім  не  
заслуговуючи  того,  син Кунті  однак знайшов  плоди тих його діянь.5 Той,  від  чиїх  подвигів  залежать усі 
лучники  у  світі,  на  жаль,  як  міг  той  герой,  стійкий  у  правді  та  наймайстерніший  у  битві,  бути  вбитим 
прагнучими багатства? Найперший на землі, як Шакра на небі, великий своєю міццю і могутній силою, на  
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жаль, як міг він бути вбитий Партхами, немов кит — дрібними рибами? Обдарований великою вправністю рук 
і силою, той найчудовіший стрілець із лука, який громив ворогів, той, опинившись поблизу якого, жоден воїн,  
що бажає жити, не залишався живим, той, кого, поки він був живий, не залишали ніколи два види звуків  — 
звук святого брахмо, вимовлений прагнучими знання Вед, і звук тятиви, створений лучниками у прагненні  
досягти високого мистецтва у стрільбі,  — той Дрона,  відвагою своєю рівний левові  або слонові,  на жаль, 
убитий тепер! Я не можу витримати навіть думки про смерть його! Яким робом, о Санджайє, могли здолати  
його, нескоримого, чия міць була невичерпна, а слава ніколи не меркнула?

Хто з воїв охороняв праве колесо шляхетного Дрони і хто — ліве? Хто перебував спереду того героя, 
коли він боровся у битві? І хто там, зневажаючи своїм життям, зустрів смерть, що стояла до них віч-на-віч?  
Хто були ті герої, які в січі з Дроною виявили найвищу силу духу? Навіть у тяжких нещастях, о Санджайє, той  
шляхетний герой повинен був зробити це — саме він повинен був виявити свою доблесть, у міру всіх своїх 
сил! І все це було представлено в Дроні. Я втрачаю свідомість, о сину мій! Нехай ця бесіда призупиниться на 
час. І коли я оговтаюсь, я знову спитаю тебе, о Санджайє!

Так вістить розділ восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Так  спитавши  сина  візника,  Дхрітараштра,  сильно  змучений  сумом  серця  і  позбавлений  надії  на  

перемогу синів своїх, упав на землю. Безтямного на землі, слуги окропили його холодною і запашною водою, 
обмахуючи його якийсь час. Довідавшись, що він упав, дружини бгаратів оточили з усіх боків великого царя і  
ніжно  погладжували  його  руками.  І  повільно  піднявши  царя  з  землі,  чарівні  дружини  зі  слізьми,  що 
підступили до горла, посадили його на сидіння. І зайнявши своє сидіння, цар усе ще перебував під впливом  
його непритомного стану.  І він залишався зовсім нерухомим у той час як ті обмахували його з усіх боків.  
Затремтівши, той володар повільно опритомнів і знову став питати сина Гавальгани з касти сутів про всі події  
битви, як вони відбувалися.

«Коли Аджаташатру, подібно висхідному сонцю, що розсіює пітьму своїм світлом, кинувся на ворога, 
хто відвернув його від Дрони? Хто відвернув його, який у битві подібний стрімкому розлютованому слонові в  
період тічки, нескоримому ватажками ворожих стад,  що вбиває протиборчих слонів, сильно збудженому і  
спрямованому думкою на парування зі слонихою?! Адже той герой, найперший з людей, непохитній і вірний 
даній обіцянці, — той герой міцнорукий, що знищив у битві безліч ворожих воїв, може лише одним своїм  
страшним  поглядом  спалити  все  військо  Дурьйодхани!  Убиваючого  одним  лише  поглядом,  схильного 
здобувати  перемогу,  і  захищеного  кращими  з  лучників,  приборканого  у  почуттях  і  високошанованого  в 
усьому світі, — хто з моїх героїв міг оточити його? На того царевича нескоримого і непохитного, кращого з  
лучників, того тигра серед мужів — сина Кунті, що стрімко ринувся на Дрону, хто нападав з моїх воїв? Того  
Бгімасену, коли він обрушився на моє військо, хто оточив з моїх героїв?

Коли той воїн на колісниці,  наділений найвищою міццю, — Бібхатсу,  подібний до хмари, наскочив 
туди, мечучи громові спалахи блискавок, подібно грозовій хмарі, і поливаючи дощем стріл, як Магхаван — 
зливами дощу; коли той герой із зображенням кращої з мавп на своєму прапорі, затьмарюючи повітряний 
простір стрілами й оголошуючи всі сторони світу звуками від ударів долонь і скрипу ободів коліс колісниць  
напав;  коли  наскочив  той  суворий  герой,  чий  лук  подібний  сяйву  блискавки,  а  громадище  колісниці, 
супроводжуваної  замість гуркотів грому гуркотом ободів коліс,  нагадуючи собою хмару,  той герой,  дуже  
грізний через свист його стріл, чий гнів подібний приглушеному грому хмари, який мчиться швидко наче  
думка  або  бажання,  шалений  і  страшний  виглядом  і,  будучи  озброєний  стрілами,  глибоко  простромлює 
життєво важливі місця у тілі і кров’ю замість вод заливає всю землю, встеляючи її людськими тілами; той  
котрий,  розлютований  приголомшливим  шумом  палиці,  занесеної  над  ним  Дурьйодханою;  коли  той 
переможний і мудрий герой, що тримає лук Гандіву,  поливав у битві стрілами з опереннями стерв’ятника,  
відточеними на камені, — якими були тоді ваші думки? Чи не гинуло від звуку Гандіви ваше військо, яке  
сильно тіснив Арджуна, роблячи страшні подвиги? Чи не відігнав вас від Дрони Арджуна своїми стрілами,  
подібно тому як вітер розганяє хмари або, як ламає він зарості очерету,  виючи над ними? Хто ж з людей 
здатний витримати у битві Власника лука Гандіви?

У тій битві, у якій тремтіли війська і навіть героїв охоплював страх, хто були ті, які не покинули Дрони, 
і хто були боягузами, котрі повтікали зі страху? І хто там, жертвуючи своїм життям, зіштовхнувся віч-на-віч із  
самою Смертю в образі Дхананджайї, що перемагає навіть надлюдських істот у битві? Мої війська не могли 
стерпіти натиску того воїна, що мчиться на білих конях, і дзенькоту лука Гандіви, який нагадує гуркіт хмар у 
період дощів! Та колісниця, на якій візником виступає Вішваксена, а воїном — Дхананджайя, я вважаю, не  
може бути  переможена навіть  богами з асурами разом! Коли той ніжний і  юний,  хоробрий і  прекрасний 
виглядом Пандава,  обдарований розумом,  майстерний і меткий, сповнений справжньої відваги у битві,  — 
коли той мудрий Накула, вчиняючи страшний шум і вимотуючи всіх кауравів, ринувся на Дрону, хто з моїх 
героїв  оточив  його?  Коли  той  Сахадева,  подібний  розгніваній  отруйній  змії,  що  завжди  перемагає  й  
нескоримий на ратоборстві, заподіюючи спустошення серед ворогів, наскочив на нас, хто з моїх героїв оточив 
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його, того хто дотримується обітниці шляхетних і наділеного скромністю, у метанні стріл не знаючи промаху і  
непереможного, який мчався назустріч Дроні?

Того, хто, розтрощивши могутнє військо царя саувірів (Джайядратха), узяв собі за дружину чарівну 
дівчину з роду Бходжа, в усьому прекрасну, того Ююдхану, бика серед людей, в якому постійно перебувають  
правдивість  і  стійкість,  хоробрість  і  повна  помірність,  —  того  могутнього  воїна,  справедливого  у  своїх  
діяннях, безжурного і непереможного, у битві рівного самому Васудеві й найближчого до нього єством своїм,  
готового  завжди  служити  Дхананджайї  та  геройського  соратника  у  подвигах  свого  наставника,  і  рівного 
Партсі у володінні зброєю, — хто відвернув від Дрони? Того видатного героя серед врішніїв, найхоробрішого 
серед усіх лучників, рівного самому Рамі у володінні зброєю, доблесті й славі, того нащадка з роду Сатвата, в  
якому зосереджено всі чесноти: правдивість і стійкість, смиренність і героїзм, найвище благочестя, як три 
світи — в Кешаві, — того могутнього лучника, наділеного такими гідностями, нескоримого навіть богами, хто 
оточив з моїх героїв, напавши на нього? Того видатного героя серед панчалів, високого своїм походженням і 
улюбленого  серед  подібних  же  героїв,  звершника  високих  подвигів  у  битві,  — Уттамауджаса,  зайнятого 
служінням добробуту Дхананджайї і найпершого із заподіяння мені зла, подібного до Ями, Вайшравани чи 
Адітьї, Махендри чи Варуни, і котрий вважається магаратхою, готового пожертвувати життям у жорстокому 
герці, — хто зупинив з моїх героїв, коли він кинувся на Дрону?

Хто з  моїх  воїв  відвернув  од  Дрони Дхріштакету,  котрий підступив  до нього,  того  хто залишивши 
чедіїв,  перейшов  до  пандавів?  Хто  одбив  був  од  Дрони  геройського  Кетумана,6 який  убив  царевича 
Сударшану біля гірського перевалу в Західному краї?7 Того тигра серед людей, що колись був жінкою й відає 
про свої гідності та недоліки, — Шикхандіна, сина Яджнясени, що ніколи не сумує у битві, того героя, який 
став причиною смерти великого духом Деваврати,  — хто оточив з моїх героїв,  коли він рушив назустріч  
Дроні? Того героя, в якому всі чесноти представлені в надлишку, більш, ніж у Дхананджайї, у якого завжди  
присутні зброя, правдивість і благочестя, який дорівнює Васудеві доблестю й рівний Дхананджайї силою, що 
блиском подібний до сонця й мудрістю рівний Бріхаспаті, — шляхетного Абгіманью, котрий нагадує саму 
Смерть з широко відкритою пащею, — хто оточив з моїх героїв, коли він пішов проти Дрони? Коли той юний 
син Субхадри, подібний до червоної зорі, той згубник ворожих героїв обрушився на Дрону, — яким був тоді 
стан ваших думок?

Коли сини Драупаді, ті тигри серед людей, кинулися в запалі бою на Дрону, немов ріки — в океан, хто з  
героїв  зустрів  їх?  Тих  парубків,  які,  залишаючи  дитячі  ігри  протягом  дванадцяти  років  і  дотримуючись 
найвищої обітниці, жили у Бгішми, заради навчання мистецтву володіння зброєю, — тих гордовитих синів  
Дхріштадьюмни: Кшатранджайю, Кшатрадеву і Кшатрадхармана, — хто з героїв твоїх одбив од Дрони? Того,  
котрого  усі  врішни  вважають  набагато  більш  видатним  у  битві,  ніж  сотня  воїв-колісничних,  —  того  
могутнього  лучника  Чекитану,  хто  відвернув  від  Дрони?  Того  Вардхакшемі,8 який  викрав  у  запалі  бою 
дівчину в калінгів, — нескоримого і безжурного душею, хто відбив од Дрони? Тих п’ятьох братів-кекайїв,  
справедливих і  воістину відважних, зовнішністю подібних комасі  індрагопака,  в  червлених обладунках,  із  
червоною зброєю і червоними прапорами, — тих героїв, які доводяться двоюрідними братами пандавам з боку 
їхньої матері й завжди зичать перемоги останнім, — хто з моїх героїв оточив, коли вони кинулися, щоб убити 
Дрону? Того володаря герців, найкращого з лучників, того героя, стійкого в правді й могутнього силою, того 
тигра серед людей — Юютсу, якого розгнівані царі, борючись протягом шести місяців у Варнаваті з наміром 
убити його,  не могли перемогти,  і  який у битві  при Варанасі  скинув  з  колісниці  стрілою із серповидним  
вістрям могутнього воїна — сина царя Каші, який домагався на сваямварі дівчини собі за дружину, — хто з  
моїх героїв відвернув від Дрони?

Того  могутнього  лучника  Дхріштадьюмну,  головного  радника  партхів,  зайнятого  заподіянням  зла 
Дурьйодхані  й породженого для знищення Дрони, — хто оточив з  моїх героїв,  коли він рушив назустріч  
Дроні,  прориваючись  усюди  крізь  лави  моїх  військ  і  спалюючи  воїв  у  битві?  Того  Кшатрадеву,  сина 
Шикхандіна, кращого зі знавців зброї, який виріс ледве чи не на колінах у Дрони, — хто відвернув од Дрони? 
Онука  того,  хто оточив цю землю могутнім загоном колісниць,  немов шкіряним поясом, того могутнього  
воїна на колісниці й найпершого згубника ворогів, що зробив без перешкод замість усіх жертовних обрядів  
десять жертвопринесень коня із чудовою їжею і питвом, та рясними дарунками, охороняючи своїх підданих,  
немов вони були його дітьми; того геройського сина Ушинари, який при жертвопринесенні дав таку кількість  
худоби,  скільки становить потік Ґанги,  котрий випили у нього у вигляді  жертовних дарунків гості,  й чий  
подібний подвиг, ніхто з людей не міг ні до, ні після зробити, та до якого після здійснення його надважкого  
подвигу самі боги закричали: «Ми не бачили у трьох світах з усім, що є в них рухомого і нерухомого, другого 
героя, народженого раніше чи, який повинен буде народитися, або ж існує тепер, ніж син Ушинари!», — того,  
чиїм шляхом не в змозі йти людські істоти, щоб знайти життя на небі, — хто з моїх воїв відбив Шайбью,  
онука того сина Ушинари, коли він виступив і кинувся назустріч Дроні подібно самій Смерті з відкритою 
пащею?

Хто з героїв моїх оточив військо з колісниць того згубника ворогів — Вірати, царя матсьїв, коли воно в  
запалі бою кинулося до Дрони? Того жахливого ракшаса, наділеного силою чарівництва, та великою міццю й 
доблестю, породженого від Врікодари в короткий час, — того міцнорукого Гхатоткачу,  перед яким у мене 
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великий страх і  який є терниною для моїх синів і  завжди бажає перемоги пандавам, — хто відвернув од  
Дрони? Що, о Санджайє, може ще залишитися в битві непереможеним для тих, заради яких ці й багато інших 
готові покласти свої життя на прі? Яким чином може бути поразка у партхів, — у тих самих, для яких той тигр 
серед людей, Власник лука Шарнга служить притулком і завжди бажає блага? Адже він — учитель трьох  
світів, незмінний володар усього сущого, — Споконвічний! Власник божественної душі, всемогутній Нараяна 
є чудовим охоронцем людей у бою! Мудрі перераховують його божественні подвиги. Я теж згадаю про них з  
відданістю, заради відновлення своєї твердості!».

Так вістить розділ дев’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0
Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Слухай про божественні подвиги Васудеви, о Санджайє, про подвиги, які зробив Говінда, котрі не могла 

ніколи зробити інша людина! Коли він виховувався у родині пастуха Нанди, він, шляхетний, ще хлопчиком  
сповістив про силу своїх рук у трьох світах, о Санджайє!

Це  він  убив  потім Хаяраджу (демон  Кешин),  який жив  у  лісах  біля  берегів  Ямуни,  рівного  в  силі 
божественному коневі Уччайхшравасу і рівного швидкістю самому Вітру. У дитинстві він також убив, лише 
голими руками, данаву в образі бика, страшного у своїх діяннях, який піднявся був серед корів подібно самій 
Смерти. Він, з очима блакитного лотосу, також убив демонів Праламбу, Нараку, Джамбху й Пітху, могутнього 
асура, а також Муру, зовнішністю своєю подібного горі. Також і Камса, сповнений великої сили й до того ж 
охоронюваний  Джарасандхою,  був  разом  з  його  прихильниками  вбитий  у  битві  Крішною,  одним  лише 
проявом  доблести.  Разом  з  Сахадевою,  як  другим  своїм єством,  тим згубником  ворогів  — Крішною був  
спалений у битві  разом з  усім  його військом цар шурасенів  ім’ям Сунаман,  відважний і  стрімкий у січі, 
володар цілого  акшаухіні  війська,  сповнений доблести,  другий  брат Камси,  цар  бходжів.  Вельми гнівний 
мудрець-брахман на ім’я Дурвасас, був благоговійно прийнятий ним і його дружинами, і той дав йому на  
вибір дарунки.

Той герой з очима блакитного лотоса, перемігши всіх царів на сваямварі, відвіз дочку царя Гандхари. А  
ті  обурені  царі,  немов  вони  були  кіньми  від  народження,  були  запряжені  в  його  шлюбну  колісницю  й 
пошматовані  батогом.  Обравши засобом іншого  (Бгіму),  Джанардана  також змусив  убити  в  єдиноборстві 
міцнорукого Джарасандху, володаря акшаухіні війська. Могутній Крішна убив також відважного царя чедіїв  
(Шишупалу), володаря військ підвладних йому царів, немов це була яка-небудь тварина, через те, що той став 
заперечувати право на почесний напій. Виявивши свою доблесть, Мадгава скинув у безодню моря свавільно 
літаюче місто дайтьїв Саубху, яке охоронялося Шальвою і вважалося неприступним. Він переміг у бою ангів,  
вангів і калінгів, магадхів, племена Каші й косалів. ватсів, гаргів і карушів, а також пундрів. Також племена з 
Аванті  та з  південних країв,  горців і  дашераків,  кашмірців і  аурасаків,  пішачів з  мандарами, камбоджів і  
ватадханів, чолів і пандьїв, о Санджайє, тригартів, малавів і дарадів непереможних, безліч інших племен, що  
з’явилися  з  різних областей на  захист  ашвашаків,  а  також яванів  разом з  їхніми прихильниками — усіх  
переміг Лотосоокий.

Колись, проникнувши в житло макарів, що кишить усілякими морськими тваринами, він переміг у битві 
Варуну,  котрий знаходився у водних глибинах. Убивши в битві данаву Панчаджану, мешканця підземного 
світу Патали, Хрішикеша знайшов божественну мушлю Панчаджанью. У супроводі Партхи, могутній Кешава, 
задовольнивши в лісі  Кхандава Пожирателя жертв Агні,  одержав свою нескориму вогневу зброю — диск 
Сударшану.  Сидячи на сині Вінати і лякаючи мешканців Амараваті, той герой відніс із палацу могутнього  
Індри божественна квітку паріджату. Знаючи ж про могутність Крішни, Шакра спокійно переніс той зухвалий  
вчинок. Ми ніколи не чули,  що є тут хоч хто-небудь серед царів, який не був би переможений Крішною.  
Також і теє велике диво, о Санджайє, що у моєму залі зборів показав Лотосоокий,9 хто інший ще здатний тут 
зробити? Адже я, будучи охоплений відданістю, прагнув побачити Крішну як Всевишнього володаря, — все 
те,  щодо його дивовижного подвигу добре  відомо мені,  немов воно сталося  мені  навіч.  Ніяк неможливо  
побачити, о Санджайє, кінець незлічимих подвигів Хрішикеши, наділеного великою міццю й розумом.

Гада й Самба, Прадьюмна і Відуратха, Агаваха і Аніруддха, Чарудешна і Сарана, Ульмука і Нішатха, 
Джхаллін і Бабхру відважний, Прітху й Віпрітху,  Саміка і Арімеджайя — ці могутні герої з роду Врішни,  
вправні бійці, безсумнівно, перебуваючи на полі бою, примкнуть до війська пандавів, коли будуть покликані  
тим героєм з роду Врішни — шляхетним Крішною! І  тоді  все у моєму таборі  буде  під загрозою великої  
небезпеки! — Така, моя думка! А там, де Джанардана, — там буде і геройський Рама, силою рівний десяти  
тисячам слонів, подібний до вершини Кайласи, обвішаний гірляндами лісових квітів і озброєний плугом. Той 
Васудева, о Санджайє, про якого речуть, як про батька всіх, — чи буде він боротися заради пандавів? Якщо, о 
сину  мій,  Кешава  одягне  броні  пандавів,  тоді  серед  нас  не  виявиться  нікого,  хто  міг  би  бути  його  
супротивником. Якщо ж спроможуться всі каурави перемогти всіх пандавів, — тоді той герой з роду Врішни 
заради їхніх інтересів візьметься за свою найвищу зброю. І він, міцнорукий, той тигр серед людей, убивши  
тоді всіх царів у битві, а також усіх кауравів, віддасть всю Землю Кунті.
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Яка колісниця може рушити в битві проти тої колісниці, на якій візником виступає Хрішикеша, а воїном 
— Дхананджайя? Ніякими засобами неможливо кауравам досягти перемоги. Тому розкажи мені про усе, як 
відбувалася битва. Арджуна — душа Кешави, а Крішна — душа Увінчаного діадемою. В Арджуні завжди 
зосереджена  перемога,  в  Крішні  —  постійно  слава.  Через  перевагу  в  усьому,  у  Кешави  в  надлишку 
зосереджені невимірні чесноти. А Дурьйодхана з дурощів — бо не знає тут Крішну, нащадка Мадгу, введений 
ув оману втручанням Долі, і очікують його попереду пута Смерти. На жаль, не знає він Крішни, нащадка з  
роду Дашарха, і Арджуни, сина Панду! Великі духом, обоє вони — найдавніші боги. Це — Нара і  Нараяна. 
Хоча  вони  насправді  володіють єдиною душею,  на  Землі  вони  сприймаються  людьми наче  дві  роздільні 
форми. Адже однією лише думкою вони обоє, нескоримі та славетні, зможуть, якщо тільки захочуть, знищити 
це військо! Але либонь, через їхню людську природу вони не бажають цього.10

Як зміна юґи приводить до руйнування світів, так смерть Бгішми, о сину мій, і вбивство шляхетного  
Дрони приводять у замішання почуття людей! Адже справді, ні за допомогою благочестя, ні вивченням Вед, 
ні релігійними обрядами, ні за допомогою зброї, ніхто не може уникнути смерти. Почувши, що вбито Бгішму 
й Дрону, обох героїв, вельми шанованих у всьому світі, майстерних у володінні зброєю, хмільних битвою,  
чому я живу ще, о Санджайє?! Внаслідок загибелі Бгішми й Дрони ми повинні будемо відтепер попрощатися з  
тим самим добробутом, до якого ми були настільки заздрі  колись, коли він прийшов був  до Юдхіштхіри.  
Адже справді, ця загибель кауравів наступила лише через мене. Бо ж у вбивстві тих, хто дозрів для смерти, о  
суто, навіть соломинки стають громовими стрілами. Те верховенство, безроздільне в цьому світі, Юдхіштхіра 
майже вже одержав, — Юдхіштхіра, через чий гнів були повалені могутні лучники Бгішма й Дрона! За своєю 
власною схильністю, Справедливість повинна була б прийти до людей, але не Несправедливість. На жаль, час 
жорстокий,  бо  проходить  він  шляхом  своїм  заради  загального  знищення!  Адже  справи,  задумані  одним 
шляхом, о сину мій, навіть людьми мудрими, здійснюються по-іншому, завдяки Долі. Така моя думка! Тому 
розкажи мені про усе,  що мало місце під час розвитку цього невідворотного й страшного нещастя,  котре  
викликає досить сумні роздуми і для нас непереборне!

Так вістить розділ десятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
О  звісно,  я  опишу тобі  все,  що  я  бачив  навіч,  як  упав  Дрона,  убитий  пандавами  та  срінджайями. 

Отримавши посаду верховного воєначальника, той могутній воїн-колісничний — син Бхарадваджи сказав ці 
слова твоєму синові серед усього війська: «За те що ти, о царю, наділив мене сьогодні посадою верховного 
воєначальника безпосередньо після того тура серед кауравів — сина ріки Ґанги, отримай і ти, о царю земний,  
гідний  плід  того  вчинку твого!  Яке  бажання  твоє  я  повинен виконати  тепер?  Вибирай  дарунок,  який ти 
бажаєш!».  Тоді  Дурьйодхана,  порадившись  із  Карною,  Духшасаною  та  іншими,  сказав  наставникові,  
нескоримому  і  кращому  з  переможців:  «Якщо  ти  бажаєш  дати  мені  дарунок,  то,  схопивши  живим 
Юдхіштхіру, кращого з воїв-колісничних, приведи його сюди до мене!».

Почувши слова твого сина, наставник кауравів мовив йому у відповідь такі слова, радуючи все військо:  
«Хай буде благословенний син Кунті — цар Юдхіштхіра, полону якого ти лише й бажаєш! О нескоримий, ти  
не просиш сьогодні іншого дарунку, як, наприклад, його вбивства! З якої причини, о тигре серед людей, ти не 
бажаєш його  смерти?  Немає  сумнівів,  о  Дурьйодхано,  що  ти  не  жадаєш  од  мене  подібного  подвигу,  як 
убивство Юдхіштхіри. Та й дійсно, у того сина Дхарми немає ненависного ворога! Бо ти ж хочеш, щоб він 
залишився живий, ти або хочеш уберегти свій рід, або ж, о кращий з роду Бгарати, перемігши в бою пандавів і  
повернувши їм половину царства, ти бажаєш встановити з ними братній союз! Благословенний має бути син 
Кунті — цар Юдхіштхіра, і сприятливим було в нього, мудрого, народження. Справедливо дане і прізвисько 
йому: Аджаташатру — Той, чий ворог ще не народився, та й сам ти прихильний до нього!».

І коли так промовив Дрона твоєму синові, о нащадку Бгарати, те почуття, яке постійно жевріло в ньому,  
раптово вилилося назовні.  Навіть особам,  подібним Бріхаспаті,  неможливо сховати вирази свого обличчя.  
Тому син твій, о царю, сповнений радости, сказав такі слова: «З убивством сина Кунті на прі, о наставнику,  
перемога не може бути моєю! Адже якщо Юдхіштхіра буде вбитий, Партха тоді, поза всяким сумнівом, уб’є  
всіх нас! Адже він не може бути вбитий у герці навіть усіма богами. І той з них, хто вціліє, — саме той і не  
залишить нас живими! Юдхіштхіра ж вірний своїй обіцянці. Доставлений сюди живим, якщо він буде знову 
переможений у грі в кості, то сини Кунті знову повинні будуть вийти в ліс, бо вони слухняні йому. Зовсім  
очевидно,  що  ця  перемога  моя  буде  на  тривалий  час.  Тому  я  не  бажаю  жодним  чином  убивства  Царя 
справедливости».  З’ясувавши  хитромудрий  задум  Дурьйодхани,  Дрона,  що  знає  суть  мирської  користи  й 
наділений розумом, дав йому дарунок з наступними обмеженнями.

Д р о н а  с к а з а в :
Якщо Арджуна, о герою, не захистить Юдхіштхіру в битві, вважай тоді старшого Пандава підкореним 

твоїй владі. А щодо Партхи, то навіть боги й асури, на чолі з Індрою, не в змозі виступити проти нього у битві.  
Тому, о сину мій, я не насмілююся зробити те про що ти мене просиш. Поза сумнівами, Арджуна — мій  
учень, і я був у нього першим наставником у мистецтві володіння зброєю. Він молодий, овіяний славою і  
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невідступно поглинений думками про досягнення своєї мети. До того ж він одержав багато зброї від Індри та  
Рудри. Крім того, він нестерпний для тебе, о царю! Тому я не наважуюся зробити те, про що ти просиш мене.  
Нехай Арджуна буде якими тільки можливо засобами вилучений з битви. І коли Партха буде вилучений, Царя  
справедливости тоді можна буде вважати уже переможеним тобою. Якщо ти вважаєш, що з його полоном 
буде перемога, о туре з роду Бгарати, то в такий спосіб безсумнівно здійсниться його полон. Схопивши царя,  
відданого правді й справедливості, я приведу його, без сумніву, о царю, під твою владу сьогодні ж, якщо він  
буде стояти переді мною у битві хоча б на мить, і, звичайно, якщо син Кунті — Дхананджайя, той тигр серед 
людей, буде вилучений з бойовища. Однак, на очах у Пхалгуни, син Прітхи — Юдхіштхіра не може бути  
схоплений у битві навіть богами та асурами, на чолі з Індрою!

С а н д ж а й я  м о в и в :
І коли Дроною була дана, з такими обмеженнями, обіцянка схопити царя, твої дурні сини вважали його 

вже полоненим. Твій син Дурьйодхана звичайно знав, що Дрона має схильність до пандавів. Тому, щоб додати  
твердість його обіцянці, ним була розголошена таємниця тієї угоди. І тоді, о приборкувачу ворогів, про ту  
обіцянку схопити Пандава, було Дурьйодханою сповіщено у всіх місцях розташування військ.

Так вістить розділ одинадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Тоді  вої  твої,  почувши  про  ту  обіцянку  Дрони  схопити  Юдхіштхіру,  видали  голосні  левині  рики,  

змішавши їх  зі  свистом стріл  і  звуками  сурм.  Однак  Цар  справедливости,  о  нащадку Бгарати,  незабаром 
довідався,  в  усіх  подробицях,  через  своїх  довірених  осіб  про  ті  намірі,  які  син  Бхарадваджи  збирався  
здійснити. І тоді, велівши зібратися разом усім братам своїм і всім воям, Цар справедливости звернувся до  
Дхананджайї з такими словами: «Ти чув сьогодні, о тигре серед людей, про намір Дрони. Тож нехай будуть  
прийняті  такі  заходи,  щоб  це  не  здійснилося  насправді.  Однак,  о  нищителю ворогів,  Дроною була  дана 
обіцянка з обмеженнями. І ті обмеження, як ним зазначено, залежать від тебе, чиї стріли не знають промаху.  
Тому поборися ти сьогодні,  о  міцнорукий,  поруч  зі  мною, щоб Дурьйодхана не міг домогтися від Дрони 
виконання свого бажання!».

А р д ж у н а  м о в и в :
Як убивство мого наставника ніколи не може бути зроблене мною, так,  о царю, ніколи я не зможу 

погодитися відмовити тобі. Скоріше, о Пандаво, я покладу своє життя на прі, ніж зможу я виступити проти 
свого наставника. І тебе я ніколи не зможу покинути! Того бажання, о царю, яке плекає син Дхрітараштри,  
захопивши тебе бранцем у битві,  ніколи в цьому світі живих він не досягне. Небо, разом із зірками може  
обрушитися, сама Земля може розколотися на частини, безсумнівно, однак, Дроні ніколи не вдасться схопити  
тебе, поки я живий! Якщо сам Громовержець буде надавати йому допомогу в бою або ж разом з богами і  
дайтьями, то й тоді він не зможе заволодіти тобою у битві! Поки я живий, о володарю царів, ти не повинен 
відчувати страху перед Дроною, хоча він і найвидатніший серед воїв, серед усіх носіїв зброї! Я не пам’ятаю 
неправдивого слова коли-небудь мною сказаного, я не пам’ятаю за собою і поразки! Я не пам’ятаю також, 
щоб при даній мною обіцянці навіть хоч що-небудь залишалося б невиконаним!

С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Тоді, о великий царю, у таборі пандавів зазвучали мушлі та литаври, барабани і цимбали. І пролунав 

левиний клич шляхетних пандавів. Цей гул і жахливі звуки від тятиви їхніх луків і оплесків долонь досягали  
самих небес. Зачувши те голосне ревіння сурм, що лунало в таборі шляхетного Пандава, і в підрозділах твоїх  
військ теж ударили в різні інструменти. Потім твої війська, так само як і їхні загони, о нащадку Бгарати, були  
вишикувані в бойові лави й повільно рушили друг проти друга, бажаючи поборотися в битві. І відбулася тоді 
люта  пря,  що  змушує  підніматися  від  жаху  волоски  на  тілі,  між  пандавами  і  кауравами,  між  Дроною  і  
Дхріштадьюмною. Срінджайї, хоча й намагалися з усіх сил, не мали снаги розбити військо Дрони, о царю, бо  
воно охоронялося самим Дроною. Точно так само й кращі вої-колісничні,  сина твого,  майстерні бійці,  не  
могли здолати військо Пандава, охоронюване Увінчаним. Оборонені, кожне зі своєї сторони, обидва ті війська 
здавалося стояли нерухомі, начебто два рясно квітучі гаї, що сонливо застигли уночі.

Тоді  Власник  золотої  колісниці  (Дрона),  о  царю,  на  своїй  осяйній,  подібно  сонцю,  колісниці, 
розтрощивши шик ворожих військ, швидко пронісся крізь них. І його одного, такого рішучого, який швидко 
мчався на колісниці у запалі бою, пандави і срінджайї, від страху, прийняли за безліч воїв. Страшні стріли,  
пущені  ним, летіли в усіх  напрямках,  наводячи жах,  о  великий царю,  на військо пандавів.  Справді,  яким 
здається  полуденне  сонце,  оточене  сотнями  променів  світла,  точно  таким  же  здавався  Дрона.  І  ніхто  з  
пандавів, о мужніший, не в змозі був глянути на нього, розгніваного у битві, як не могли глянути данави на  
могутнього  Індру.  Привівши у  замішання  вороже  військо,  доблесний син  Бхарадваджи став  тоді  швидко  
розсіювати загони  військ  Дхріштадьюмни,  за  допомогою гострих стріл.  Покриваючи й  загороджуючи  всі 
сторони світу прямолітними стрілами, він почав трощити бойові лави пандавів навіть там, де перебував син 
Паршати.

Так вістить розділ дванадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 3
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Потім Дрона, вчинивши велике сум’яття у війську пандавів, ринувся на них, подібно вогню, що спалює 

висохлий ліс.  Побачивши Власника золотої  колісниці,  що винищує  в запалі  битви бойові  загони,  подібно 
бурхливому полум’ю, срінджайї затремтіли від страху. Звук тятиви його лука, коли він, стрімкий у своїх діях, 
постійно метав стріли, був голосно чутний, уподібнюючись гуркотам грому. Люті стріли, випущені спритним 
на руку Дроною, знищували воїв-колісничних, і тих, хто боролися верхи на конях і слонах, і піших воїв, так 
само як і слонів та коней. Як гуркітлива грозова хмара наприкінці спекотної пори, супроводжувана вітром,  
проливає зливу з градом, так і він, дощем своїх стріл наводив страх на ворогів. Потім, о царю, той могутній 
герой пронісся крізь ворожі лави, приводячи всю рать у розлад і цим підсилюючи нелюдський страх у ворогів.  
Його лук, прикрашений золотом, на тій швидкій, хмароподібній колісниці, показувався знову й знову, подібно  
спалаху блискавки серед хмар.

Той герой, твердий у правді  і  мудрий,  завжди відданий справедливості  й джерело сильного страху,  
змусив текти там гнівну ріку, як ніби він направляв її у час кінця юґи. І джерелом тієї ріки служила стрімкість  
гніву Дрони, і  кишіла вона сонмами м’ясоїдних істот.  Потоками їй служили війська,  а герої-вої  заміняли 
собою дерева на її берегах, несені її течією. Її води заміняли потоки крови на ратнім полі, а вирами в ній були  
колісниці,  а слони й коні заміняли їй береги.  Човнами їй служили обладунки,  а  замість трясовини дно її  
встеляло м’ясо убитих істот. Жир, кістковий мозок і самі кістки полеглих тварин і воїв заміняли собою пісок  
на обмілинах її,  а піну їй заміняли чудові  головні убори,  що злетіли з голів. Хмарами, які  купчилися над 
поверхнею її, була сама битва, яка тривала там, а замість риб вона буяла списами. Міць її становили вої, слони 
й коні, а плин їй заміняв стрімкий політ стріл. Тіла полеглих заміняли собою уламки колод і морські рослини 
шрінгата,11 які плавали на поверхні її, а замість змій вона кишіла руками відсіченими у битві.

Голови заміняли собою камені, розкидані по її берегах і дну, а мечі — риб, що кишать у ній. Колісниці й 
слони становили її озера, а різні прикраси — лотоси на поверхні її. Могутні вої на колісницях заміняли сотні її  
вирів, а порох від землі — хвилі, що облямовували її. І легкопрохідна у битві для тих, хто наділений великою 
доблестю, вона була непрохідна для боязких. Герої заміняли собою хижаків, що кишіли в ній, а вцілілі вої — 
купців, що розташувалися на її берегах. Розірвані парасолі заміняли великих її лебедів, а діадеми — дрібних 
птахів.  Колеса заміняли її  черепах,  булави — крокодилів,  а  стріли — дрібну рибу в ній.  І  вона служила  
притулком для страшних зграй ворон, стерв’ятників і шакалів. І та ріка, о кращий з царів, несла сотнями у світ 
покійних предків істот, убитих у бою стрілами могутнього Дрони. Перепинене сотнями плаваючих по ній тіл,  
волосся убитих істот становило її мохи і зелені луги. Саме таку ріку, о царю, яка збільшувала страх у боязких, 
змусив там текти Дрона.

І  коли  Дрона  перемагав  там  і  тут,  то  ворожі  війська,  о  нащадку  Бгарати,  очолені  Юдхіштхірою,  
кинулися на нього з усіх боків. Але тих героїв, які кинулися на Дрону, твої вої з туго натягнутими луками  
перехопили з  усіх  боків.  І  відбулася  тоді  січа,  яка  змушувала  підніматися  від здригання  волоски на тілі.  
Шакуні,  обізнаний  на  сотнях  видів  обману,  кинувся  на  Сахадеву  і  простромив  його  колісницю  разом  з  
візником його й прапором, гостро відточеними стрілами.

Однак син Мадрі, не занадто розгніваний, розсікши стрілами його прапор і лук, візника й коней, поцілив 
того вуя свого шістьма стрілами. Але тут, син Субали, схопивши булаву, зіскочив з чудової колісниці, і тою 
булавою, о царю, він повалив візника свого супротивника з його колісниці. Потім ті два могутніх героя, о  
царю,  обидва  позбавлені  колісниць,  з  булавами  у  руках,  розважалися  у  битві,  уподібнюючись  двом 
стрімчакам, увінчаним гребенями. Дрона, простромивши царя панчалів десятьма стрілами, сам був поранений 
ним безліччю стріл. Але потім він знову прохромив останнього більш ніж сотнею стріл. Бгімасена влучив у 
Вівіншаті двадцятьма гострими стрілами. Але герой той і не здригнувся. І все це здавалося вельми дивним. І  
Вівіншаті  потім,  о  великий царю,  раптово позбавив Бгіму його коней,  прапора й лука.  І  тоді  всі  війська 
вшанували його за той подвиг. Але той герой Бгіма не міг стерпіти такої наруги свого ворога в битві, й тому,  
палицею своєю він уклав усіх добре навчених його коней.

Доблесний Шалья, засміявшись злегка,  простромив Накулу,  милого племінника свого з боку сестри,  
безліччю стріл, мечучи їх, щоб розсердити його. Але відважний Накула, поваливши його коней, парасоль і  
прапор,  а  також  візника  його  та  лук  у  тій  битві,  засурмив  у  свою  мушлю.  Дхріштакету,  розітнувши  
різноманітні стріли, випущені Кріпою, простромив його сімдесятьма стрілами й зніс емблему його прапора 
трьома стрілами. Але Кріпа облив його могутньою зливою стріл. І так протистоячи йому у битві, брахман той  
продовжував  боротися  з  Дхріштакету.  Сатьякі,  засміявшись,  поцілив  Крітавармана  у  середину  грудей 
залізною стрілою й потім простромив його знову сімдесятьма іншими стрілами.  У відповідь,  воїн з  роду 
Бходжа, вдарив його сімдесятьма сімома гострими стрілами, але не в силі був похитнути онука Шині, подібно 
тому, як сильний вітер не в змозі похитнути гору. Сенапаті (син Дхрітараштри) стрімко вразив Сушармана у 
життєво важливі місця. Але й той теж уразив першого дротиком у ключицю. А Вірата, разом з матсьями,  
сповненими  великої  доблести,  протистояв  у  битві  синові  Вікартани.  І  той  подвиг  його  здавався  вельми  
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дивним.  Але вже й те  було  для сина візника свідченням шаленої  мужности,  що він один стримував  ціле 
військо за допомогою прямих стріл.

Сам цар Друпада був зайнятий двобоєм із Бхагадаттою. І герць між двома тими воями, о великий царю, 
здавався  погляду  гарним.  Обидва  ті  героя,  вправні  у  володінні  зброєю,  викликали  жах  у  живих  істот.  
Бхурішравас  відважний,  о  царю,  огорнув  у  битві  могутнього  воїна  на  колісниці  —  сина  Яджнясени 
(Шикхандін)  потужним  потоком  стріл.  Але  потім  і  Шикхандін,  розгніваний,  о  володарю народів,  змусив 
похитнутися сина Сомадатти, випустивши в нього дев’яносто стріл, о нащадку Бгарати! А ті два ракшаса,  
страшні  у  своїх  діяннях,  син  Хідімби  і  Аламбуса,  жадаючи  розтрощити  один  одного,  вступили  в  
найнезвичайнішу  битву.  Обоє  здатні  творити  сотню  чаклунств,  обоє  сповнені  гніву,  вони  боролися,  
використовуючи обопільно силу ворожби або зникаючи з  очей,  чим викликали сильний подив.  Чекитана 
боровся з Анувіндою, страшно і жорстоко, як могутні своєю силою Бала і Шакра — у битві між богами та  
асурами.  Лакшмана  вступив  у  люту сутичку  із  Кшатрадевою,  як  колись Вішну,  о  царю,  у  прю з  асуром 
Хіраньякшею.12

Потім, о царю, на колісниці, закладеній швидкими конями і як слід спорядженої,  Паурава,  видаючи  
голосний рик, кинувся на сина Субхадри. Могутній своєю силою і прагнучи битви, він стрімко наскочив на  
Абгіманью. І приборкувач ворогів — Абгіманью, вступив із ним у жорстокий двобій. Паурава облив сина  
Субхадри потоками стріл. А син Арджуни збив і скинув на землю прапор свого супротивника, його парасоль і 
лук.  Простромивши потім Паураву сімома іншими стрілами, син Субхадри поцілив п’ятьма стрілами його 
візника й коней. Радуючи так своє військо, він кілька разів видав рик, подібний левиному. Слідом за цим, син 
Арджуни швидко вийняв із сагайдака стрілу,  яка мала би вбити Паураву.  Але син Хрідіки двома стрілами 
розсік його лук разом зі стрілою. Тоді, відкинувши убік той розсічений лук, син Субхадри, згубник ворожих 
героїв, вийняв блискучий меч і взяв щит. Захищаючись з великою спритністю тим щитом, всипаним безліччю  
зірок,  і  розмахуючи мечем, він рискав ратним полем, показуючи свою доблесть. Коли він обертав однією  
зброєю перед собою, а тоді знову махав нею над головою, і коли він розмахував іншою і знову заносив її 
високо, то здавалося, о царю, не було розходження між щитом і мечем.

Заскочивши раптово на дишель колісниці Паурави, Абгіманью видав голосний рик. Вскочивши потім на 
колісницю, він схопив Паураву за волосся. Ударом ноги він убив, мимохідь, його візника і зрубав мечем його 
прапор. Здавалося, він так схопив Паураву, як Таркшья хапає змія з океану, схвилювавши його води. Тоді всі  
царі побачили його, схопленого за волосся, який нагадував безтямного бика, котрого шматує лев. Побачивши 
розпростертим Паураву у владі сина Арджуни й шматованого ним, подібно беззахисному, Джайядратха не міг 
винести  цього.  Взявши  меч  і  щит,  багато  прикрашений  павичевим  пір’ям  і  покритий  мережею  із  сотні 
маленьких  дзвіночків,  він  з  голосним  лементом  зіскочив  зі  своєї  колісниці.  Побачивши  володаря  країни 
Синдху, син Крішни Абгіманью випустив Паураву і, зіскочивши, немов яструб, з його колісниці, швидко став 
на землю. Дротики, списи й палаші, які пускалися в хід його ворогами, син Крішни розрубував мечем або  
відбивав  щитом.  Показуючи  всім  воям силу своїх  власних рук,  той могутній  герой,  знову піднявши свій  
величезний меч і щит, кинувся на сина Вріддхакшатри, заклятого ворога батька свого, як тигр кидається на 
слона.

Зближаючись, вони весело нападали один на одного зі своїми мечами, подібно тому як тигр і лев — 
своїми  зубами  й  пазурами.  У  мистецтві  руху,  зіткнення  й  опускання  їхніх  мечів  і  щитів  ніхто  не  бачив 
розходження між тими двома левами серед людей. І відносно змаху й свисту їхніх мечів, застосування іншої 
зброї і відбиття взаємних ударів, здавалося, не було різниці між обома. Рухаючись вправно по зовнішніх і  
внутрішніх  колах,  двоє  тих  шляхетних  воїв  виглядали  подібно  двом  крилатим  горам.  Тоді  Джайядратха 
вдарив по зовнішній стороні щита славетного сина Субхадри, коли останній заніс свій меч для удару. І той 
величезний меч, устромившись у блискучий щит, прикрашений із зовнішньої сторони золотом, зламався, коли  
цар країни Синдху намагався силою його висмикнути. Бачачи, що меч його зламаний, він відскочив на шість 
кроків, і як оком змигнути його вже можна було бачити знову на своїй колісниці. Син Крішни теж, будучи 
вільним від бою на мечах, заскочив на свою чудову колісницю. Тоді всі царі зі стану кауравів, згуртувавшись  
разом, оточили його з усіх боків. Але могутній син Арджуни, пильно стежачи за Джайядратхою, розмахував 
своїм мечем і щитом, видаючи голосний рик. Залишивши потім царя Синдху, син Субхадри, згубник ворожих 
героїв, став обпалювати жаром битви те військо, подібно тому як сонце палить своїм жаром увесь світ.

Тоді,  в  запалі  цієї  битви,  Шалья  метнув  у  нього  страшний  дротик,  цілком  залізний,  прикрашений 
золотом і схожий на блискаючий пломінь вогню. Однак син Крішни, підскочивши, піймав його, подібно тому 
як син Вінати хапає могутнього змія, що падає зверху. І піймавши дротик, Абгіманью вклав свій меч у піхви.  
Бачачи високу спритність і силу його, невимірного у своїй могутті, всі царі вивергнули разом левиний рик.  
Слідом за тим син Субхадри, згубник ворожих героїв,  послав у Шалью всією міццю своїх рук той самий  
дротик, оброблений по поверхні каменями вайдурья. Подібний до змія, що тільки-но звільнився з трясовини,  
той дротик, досягши колісниці Шальї, убив його візника і скинув його з колісниці. Тоді Вірата й Друпада,  
Дхріштакету і Юдхіштхіра, Сатьякі, Кекайї та Бгіма, Дхріштадьюмна та Шикхандін, обидва близнюка Накула  
та Сахадева, і п’ятеро синів Драупаді — усі закричали: «Чудово, чудово!». І різні звуки від випущених стріл, і  
голосні левоподібні рики лунали там, радуючи сина Субхадри, що не вдається до втечі. Твої сини, однак, не 
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могли стерпіти тих прикмет перемоги свого ворога.  І  всі  вони тоді,  раптово оточивши його з  усіх  боків, 
облили його, о великий царю, потоком гострих стріл, подібно тому як хмари дощать своєю зливою гору. І  
бажаючи їм блага і через смерть свого візника, Артаяні (Шалья), згубник ворогів, кинувся, шалений, на сина 
Субхадри.

Так вістить розділ тринадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Про багато чудових герців розказано мені тобою, о Санджайє! Слухаючи про них, я щиро заздрю тим, 

хто має зір. Про битву між кауравами і пандавами, подібну тій, що колись відбувалася між богами і асурами,  
люди будуть розповідати як про найдивовижнішу у світі. Але все ж немає у мене повного задоволення зараз,  
коли я слухаю про цей чудовий бій. Тому повідай мені про битву між Артаяні й сином Субхадри.

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Бачачи, що візника його вбито, Шалья підняв свою палицю, цілком зроблену із заліза, і, кричачи в гніві, 

зіскочив з чудової колісниці. Тоді Бгіма, взявши свою величезну палицю, стрімко кинувся на Шалью, який 
нагадував собою палаючий вогонь при загибелі світу або самого Руйнівника Яму з булавою у руках.  Син 
Субхадри теж, взявши величезну палицю, подібну до громової стріли, сказав Шальї: «Підійди, підійди-но!»,  
тоді,  як  самого  його  із  зусиллям  стримував  Бгіма.  І  втримавши  сина  Субхадри,  доблесний  Бгімасена  
наблизився до Шальї у запалі бою і зупинився, нерухомий мов стрімчак. Могутній цар мадрів теж, побачивши 
Бгіму,  швидко кинувся до нього,  як лев — назустріч  слонові.  Тоді пролунали голосні звуки сурм і тисяч  
литавр, левоподібні кличі й низький гуркіт барабанів. І голосні вигуки «Чудово, чудово!», піднімалися серед 
сотень воїв пандавів і кауравів, які спокійно дивилися один на одного.

Адже, далебі, ніхто ще серед усіх царів, о нащадку Бгарати, крім правителя мадрів, не може витримати  
могутнього натиску Бгімасени у бою! Так само, хто ще у світі, крім Врікодари, може витримати стрімку силу 
палиці шляхетного володаря мадрів? Обв’язана мотузками, перевитими золотими нитками, величезна палиця  
Бгіми радувала глядачів, і кружляючи над ним, вона яскраво блискала. Точно так само і палиця Шальї, який  
ішов колами то в один, то в інший бік, здавалася подібною до яскравих спалахів блискавки. Обидва вони —  
Шалья й Врікодара зі  злегка вигнутими палицями замість рогів,  обоє,  видаючи ревіння і  описуючи кола, 
нагадували собою двох биків. Як у мистецтві описувати кола й гнатися слідами, так і в крутінні і нанесенні  
ударів палицями, не було різниці між тими двома левами серед людей. Від удару,  нанесеного Бгімасеною 
своєю  палицею,  величезною,  страшною  виглядом,  палиця  Шальї  викидаючи  вогняні  іскри,  розсипалася 
бризками. Так само й палиця Бгімасени, стримуючи удари його супротивника, здавалася подібною до дерева 
увечері, вкритого світлячками в період дощів. Та палиця царя мадрів, яку пускав він у хід, о нащадку Бгарати,  
опромінюючи небо, народжувала безліч вогняних іскор. Точно так само й палиця Бгімасени послана на свого  
ворога, обпалювала жаром його військо, подібно лютому метеору, що падає з неба.

І ті дві найчудовіші палиці, зіштовхуючись одна з одною, викидали спалахи вогню, нагадуючи двох 
зміїних самиць. Подібно двом величезним тиграм, що нападають один на одного своїми іклами, або двом 
могутнім слонам, діючим своїми бивнями, вони кружляли обоє, нападаючи один на одного своїми палицями. 
Вдаряючи верхівками своїх палиць і червоніючи миттєво кров’ю, обидва шляхетних воя, здавалося, виглядали 
тоді подібно двом уквітчаним деревам кіншука. І гук ударів палиць тих двох левів серед мужів, подібний до  
гуркоту грому Шакри, було чути з усіх боків. Під ударами палиці, нанесених царем мадрів зліва і з права,  
Бгіма анітрішки не  похитнувся,  подібно скелі,  що не  розколюється  громом.  Достоту так само і  могутній  
володар мадрів, під стрімкими ударами палиці Бгіми, стояв непохитно наче скеля під ударами грому. Обоє  
вони, з піднятими величезними палицями, у могутньому пориві знову кинулися один на одного, і ступаючи 
кожний  слідами  іншого,  вони  описували  кола.  Підскочивши  потім  друг  до  друга  на  вісім  кроків  і  
накинувшись,  подібно двом слонам, вони раптово вдарили один одного своїми залізними палицями. І  від  
взаємного їхнього натиску й потужних ударів їхніх палиць, обидва героя ті впали в той саме час на землю,  
начебто два прапори Індри.

Тоді Крітаварман, могутній воїн на колісниці, швидко кинувся до Шальї, який тремтів і важко дихав  
знову й  знову.  І  бачачи його,  о  великий царю,  сильно забитого палицею,  що корчився  подібно змієві  та  
безтямного, могутній воїн на колісниці Крітаварман узяв його тоді разом з палицею до себе на колісницю й  
швидко  відвіз  володаря  мадрів  з  бойовища.  Хитаючись  немов  п’яний,  доблесний  міцнорукий  Бгіма  теж 
піднявся за мить і став з палицею у руці. Побачивши володаря мадрів, який відвернувся від битви, сини твої, о 
найгідніший, стали тоді тремтіти разом з їхніми слонами, колісницями, піхотинцями і кіннотою. Вимотані 
пандавами, радісними перемогою, ті вої твої, охоплені страхом, розбіглися в усі боки, мов густі хмари гнані  
вітром. А пандави, могутні вої-колісничні, перемігши синів Дхрітараштри, блищали у бою, о царю, осяяні  
славою. Сповнені радости, вони видавали голосні левині кличі й сурмили у мушлі. І вони били в барабани, 
великі й маленькі, а також у литаври.

Так вістить розділ чотирнадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

17



Р о з д і л  1 5
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Бачачи, що те військо твоє сильно розбите, могутній Врішасена (син Карни) почав один стримувати у 

битві пандавів,  силою ворожби своєї  зброї.  Випущені Врішасеною, ті стріли, о найгідніший, летіли в усіх 
десяти  напрямках,  простромлюючи  людей  і  коней,  колісниці  та  слонів.  Його  могутні  блискаючі  стріли 
проносилися тисячами, о міцнорукий, подібно променям сонця в літню пору. Вражені ним, о великий царю,  
вої на колісницях і вершники, миттєво падали на землю наче дерева зламані вітром. Безліч коней, колісниць і  
слонів, о царю, поклав він у тій битві — сотнями й тисячами.

Побачивши його,  що так безстрашно рискає  ратним полем,  усі  царі  у  таборі  пандавів,  з’єднавшись 
разом, оточили його з усіх боків.

Син  Накули  Шатаніка підступив  до  Врішасени  й  простромив  його  десятьма  залізними  стрілами, 
здатними вразити життєво важливі місця. Але син Карни, розітнувши його лук, скинув прапор його на землю. 
Тоді, бажаючи визволити свого брата, інші сини Драупаді кинулися на нього. І раптово вони потоками своїх  
стріл зробили сина Карни невидимим. На них, голосно волаючих, кинулися вої на колісницях, очолені сином  
Дрони  Ашваттхаманом.  І  вони,  о  великий  царю,  швидко  огорнули  синів  Драупаді  —  могутніх  воїв-
колісничних, різноманітними стрілами, подібно тому як хмари вкривають своїми зливами гори. Тоді пандави, 
бажаючи визволити своїх синів, поспішно виступили проти тих супротивників, і разом із ними також панчали,  
кекайї, матсьї та срінджайї з піднятою зброєю. І та битва, що відбувалася між пандавами і твоїми синами, була  
страшною та лютою, змушуючи підніматися сторч волоски на тілі, немов це був бій між богами і данавами.

Отож боролися каурави і пандави, охоплені сильною люттю, дивлячись оскаженіло один на одного,  
спонукувані взаємною ворожнечею за минулі образи. Зовнішній вигляд їх, невимірних у силі, здавався тоді,  
через їх гнів, подібний вигляду кращого з пернатих Гаруди і зміїв, які б’ються в небі. І те бойовище завдяки  
участі там Бгіми й Карни, Кріпи й Дрони, сина Дрони та сина Паршати, а також Сатьякі, здавалося, сяяло, 
начебто від нищівних сонець, що піднялися при загибелі світу. Та битва, що відбувалася між найсильнішими 
воями і їх могутніми супротивниками, які вбивають один одного, була вельми лютою, подібна бою, що колись  
відбувався між данавами та богами. Потім юдхіштхірине військо, в голосному гулі  подібне до бурхливого  
моря,  почало  винищувати  твої  війська,  звідки  вже  розбігалися  могутні  вої-колісничні.  Бачачи  те  військо  
кауравів  розбитим і  сильно виснаженим ворогами,  Дрона  вигукнув:  «Досить тікати вам,  о герої!».  Потім 
Власник рудих коней Дрона, збуджений гнівом, начебто розлютований слон із чотирма бивнями, проникнув у  
ряди пандавів і кинувся проти Юдхіштхіри. Юдхіштхіра ж простромив його гострими стрілами, оснащеними 
оперенням чаплі. Але Дрона, розсікши його лук стрімко накинувся на нього.

Тоді Кумара,  який охороняв колеса колісниці Юдхіштхіри,  прославлений царевич панчалів,  стримав  
натиск Дрони, як берег морський стримує здибленого чоловіка рік (океан). Побачивши Дрону, того бика серед 
двічінароджених, стримуваного Кумарою, піднявся голосний шум від левоподібних кличів воїв разом з їхніми 
вигуками «Чудово,  чудово!».  Потім Кумара  в тій великій битві,  збуджений шаленством, поцілив Дрону в  
груди і багаторазово видав рик, подібний левиному. Але в запалі бою могутній Дрона, наділений великою 
вправністю  рук,  долаючи  втому,  огорнув  Кумару  багатьма  тисячами  стріл.  І  розтрощив  він,  кращий  з 
двічінароджених,  Кумару,  охоронця  колеса  колісниці  Юдхіштхіри,  того  героя,  що  дотримувався  обітниці 
шляхетних і  досвідченого в застосуванні  зброї.  І  проникнувши в середину ворожих лав,  рискаючи в усіх 
напрямках,  той  тур  серед  воїв-колісничних,  —  син  Бхарадваджи  став  захисником  твого  війська.  
Простромивши Шикхандіна  дванадцятьма  стрілами  і  Уттамауджаса  — двадцятьма,  Накулу  — п’ятьма,  а 
Сахадеву  —  сімома,  Юдхіштхіру  ж  —  дванадцятьма  й  кожного  з  синів  Драупаді  —  трьома,  Сатьякі  
простромивши  п’ятьма  стрілами,  а  володаря  матсьїв  —  десятьма,  він  у  запалі  бою  привів  у  замішання  
ворожих воїв, кидаючись на них у порядку їхнього верховенства. Потім він кинувся проти сина Кунті  —  
Юдхіштхіри, палко бажаючи захопити його.

Тоді  Югандхара,13 о  царю,  зупинив  сина  Бхарадваджи,  могутнього  воїна-колісничного,  розгніваного 
наче океан здійнятий силою вітру.  Але той, поціливши Юдхіштхіру прямими стрілами, скинув Югандхару 
стрілою із серповидним вістрям з кузова його колісниці. Тоді Вірата та Друпада, царевичі-кекайї, Сатьякі й  
Шибі,  Вьягхрадатта,  царевич  Панчали,  і  Синхасена  могутній  —  ці  й  багато  інших,  бажаючи  визволити 
Юдхіштхіру,  оточили Дрону з  усіх  боків,  перепиняючи йому шлях численними стрілами.  І  Вьягхрадатта, 
царевич Панчали, стрілив Дрону п’ятдесятьма гострими стрілами, і відразу, о царю, вої видали голосні кличі.  
Потім і Синхасена, швидко простромивши Дрону, могутнього воїна, засміявся голосно від радости, приводячи 
в жах того героя, що дотримується даної ним обітниці. Тоді Дрона, широко розкривши очі, натягаючи тятиву 
свого лука і плескаючи нею об нарукавник, рушив проти нього. Потім, підступивши ближче, могутній син 
Бхарадваджи  двома  стрілами  із  серповидним  вістрям  зітнув  з  плечей  прикрашені  сережками  голови 
Синхасени і Вьягхрадатти. І потявши потоками стріл інших могутніх воїв-колісничних у стані пандавів, він 
постав перед Юдхіштхірою, як сама нищівна Смерть.

Тоді, о царю, серед воїв у війську Юдхіштхіри пролунали голосні крики «Царя схоплено!»,  — коли 
Дрона, що суворо дотримується своєї обітниці, стояв перед ним. А там у стані кауравів побачивши доблесного 
Дрону, вої вигукнули всі: «Сьогодні царствений син Дхрітараштри досягне своєї мети! Дрона безсумнівно 
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повернеться до нас і  до сина Дхрітараштри!».  Між тим як вої  твої  так казали між собою,  могутній воїн-
колісничний — син Кунті Арджуна, швидко примчався туди оголошуючи небо гуркотом своєї колісниці й 
створюючи в цьому побоїщі ріку, де води заміняла кров, що тече на ратнім полі, а вирами служили колісниці,  
— засіяну купами кісток полеглих героїв і яка несе істот до меж, де живуть душі покійних. Пандава з’явився 
туди, розсіявши кауравів і стрімко переправившись через ту ріку, чиєю кипучою піною служили потоки стріл і  
яка замість риб буяла дротиками й іншою зброєю.

І  потім  Носій  діадеми  раптово  обрушився  на  загін  Дрони,  покриваючи  його  густою  сіттю  стріл  і 
приводячи в замішання соратників його. Коли він безупинно накладав стріли на тятиву і швидко метав їх,  
ніхто не міг помітити хоча б найменшого проміжку часу між двома цими діями славетного сина Кунті.  Ні  
чотири сторони світу, ні повітряний простір, ні небо, ні земля, не могли бути вже помітні, о великий царю, бо,  
здавалося, усе стало суцільною мережею стріл. Їй-бо ж, о царю, коли Власником лука Гандіви був викликаний 
суцільний морок за допомогою своїх стріл, нічого не можна було бачити в тій битві! І слідом за тим зайшло і 
сонце, обкутане хмарою пилу. І ні ворог, ні друг, і взагалі ніщо не могло бути тоді видимим.

Тоді Дрона, Дурьйодхана й інші зробили відхід своїх військ до табору. Довідавшись, що супротивник 
охоплений  сильним страхом і  не  схильний продовжувати  бій,  Бібхатсу теж повільно  зробив відхід  своїх  
військ.  Потім пандави,  срінджайї  та  панчали,  зраділі,  уславили  Партху словами захвату,  подібно тому як 
мудреці вихваляють сонце. Так перемігши своїх ворогів, Дхананджайя, сповнений радости, відправився у свій  
табір,  йдучи  в  тилу  всього  війська,  у  супроводі  Кешави.  І  стоячи  на  своїй  колісниці,  що  мерехтить  
вишуканими смарагдами та рубінами, золотом і сріблом, діамантами, коралами та кришталем, син Панду сяяв  
немов місяць на небі, вкритому зірками.

Так вістить розділ п’ятнадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ПРИСВЯТУ ДРОНИ 

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ПРИСВЯТУ ДРОНИ
1 Сенс тут, либонь, полягає в тому, що якщо вже такий герой був убитий, то що ж є на землі такого, що не  

піддається знищенню? Тому й належить перейматися про своє багатство, дітей та інше, як про уже загибле. (  вгору)
2 Віроломства стосовно друзів (mitra-drohah) — тобто міжусобної кревної ворожнечі. (  вгору)
3 Побачити дівчат (kanyā) є необхідна умова для виступу в похід (prāyātrika) і вважається сприятливим знаком.  

(  вгору)
4 Капалін (kāpālin) — букв. «носить намисто з людських черепів» (те ж, що і kāpāla-mālin), епітет бога Шиви-

Рудри. (  вгору)
5 Мається на увазі навчання мистецтву володіння зброєю. (  вгору)
6 Кетуман (ketumān) — царевич-кшатрій, який боровся на стороні пандавів. (  вгору)
7 Біля  гірського перевалу  в  Західному краї  — Західний край або Західна Індія,  територія  яка  простягалася  на  

нинішні області Конкана і Малабара. (  вгору)
8 Вардхакшемі (vardhakşemi) — царевич із роду Врішни. (  вгору)
9 Мова йде про подію під час посольства Крішни в Хастінапур до кауравів. (  вгору)
10 Прийнявши на землі своє народження у вигляді людей, ці два великих мудреця повинні діяти людськими засобами,  

а не лише виявленням своєї волі. (  вгору)
11 Шрінгата (çŗñgāţa)  — вид морської  рослини,  Trapa bispinosa,  з  дерев’янистою тканиною і  плодами у  формі  

трикутних горіхів чорнувато-коричневого кольору. (  вгору)
12 Хіраньякша  (hiraņyakşa)  —  букв.  «золотоокий».  Демон-дайтья,  брат-близнюк  Хіраньякашипу,  котрий  потяг  

Землю в глибини океану. Щоб повернути її, Вішну прийняв втілення у вигляді вепра й після лютої битви, яка тривала  
тисячу років, убив Хіраньякшу та підняв Землю на своїх іклах. (  вгору)

13 Югандхара (yugañdhara) — воїн-герой, що боровся на стороні пандавів. Згодом був убитий Дроною. (  вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ВБИВСТВО САНШАПТАКІВ   1

Р о з д і л  1 6
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Два  тих війська,  рушивши до своїх  таборів,  о  володарю народів,  розташувалися  там,  як  личить  за  

встановленим ладом,  відповідно до підрозділів  і  загонів кожного з  них.  Відвівши свої  війська до табору,  
Дрона в поганому настрої, глянувши на Дурьйодхану, сказав із соромом такі слова: «Я казав тобі раніше, що 
коли Дхананджайя перебуває поруч, то Юдхіштхіру неможливо схопити в бою навіть самим богам. Хоча всі  
ви й нападали на нього, однак Партха зруйнував усі  ваші спроби. Не сумнівайся в моїх словах: Крішна й 
Пандава  непереможні!  Але  якщо  Власника  білих  коней  будь-якими  чином  можна  буде  відволікти,  тоді  
Юдхіштхіра,  о царю, незабаром потрапить у твою владу!  Нехай хто-небудь викличе Арджуну на битву й  
поведе його в яке-небудь інше місце ратного поля. Адже син Кунті, не перемігши його, нізащо не повернеться  
звідти. Тим часом, коли Арджуни не буде поруч із ним, я, о царю, захоплю Царя справедливости, пробившись  
через лаву пандавів на очах у Дхріштадьюмни! Якщо ж, залишившись без Арджуни, він не покине поля бою 
побачивши мене, який прямуватиме до нього, то знай, що він уже схоплений. Таким чином, о царю, я без  
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сумнівів швидко приведу сьогодні Юдхіштхіру, разом з його почтом у твою владу. І якщо навіть хоч на мить 
Пандава буде стояти переді мною у бою, то він буде приведений мною з бойовища. І той подвиг буде тоді за  
величчю своєю більш відмітним, ніж перемога над військом пандавів!».

Почувши слова Дрони, володар тригартів разом із братами, о царю, сказав тоді такі слова: «Ми, о царю, 
станемо проти Власника лука Гандіви. Хоча ми не заподіюємо йому образ, він завжди наносить нам образи, о  
туре з роду Бгарати! Пам’ятаючи про ті різні приниження, ми, палаючі вогнем гніву, ніколи не могли спати 
ночами. Оружний чудовою зброєю, він буде стояти перед нами. Тому ми зробимо все те, що в наших серцях і  
що ми прагнемо виконати, — те, що буде приємно для тебе, і що принесе нам славу! Виманивши його з поля 
бою, ми вб’ємо його. І нехай земля сьогодні буде без Арджуни або ж нехай буде вона без тригартів! Воістину 
клянемося тобі в цьому! І клятва ця ніколи не буде облудою!».

І Сатьяратха, сказавши те ж саме, і Сатьядхарман, о нащадку Бгарати, Сатьяварман і Сатьєшу, а також 
Сатьякарман,  —  ті  п’ятеро  братів  з  десятьма  тисячами  колісниць  повернулися,  о  великий  царю,  до 
Дурьйодхани,  давши  таку  клятву  на  ратнім  полі.  Також  малави  і  тундикери  із  трьома  десятками  тисяч 
колісниць. Також Сушарман із Тригарти — той тигр серед чоловіків, володар прастхалів, разом з мачеллаками 
і лаліттхами, а також мадраками, у супроводі десяти тисяч колісниць, — він теж дав клятву разом із братами. І  
ще десять тисяч воїв-колісничних з різних країв — кращі з кращих — прибули туди, щоб дати клятву.

Тоді, принісши вогонь і зробивши кожний приготування для його запалювання, усі взяли одяг із трави 
куша і витончені панцири. І одягнені в обладунки, змащені пряженим маслом, в одязі з трави куша, оперезані  
тятивами своїх луків, герої ті, що роздали сотні й тисячі жертовних дарунків брахманам, та зробили безліч 
жертвопринесень, і які мають синів, гідних блаженних світів після смерти, котрі також виконали всі обов’язки  
у цьому світі і  готові  покласти свої  життя на січі,  наміряючись присвятити свої  душі досягненню слави і 
перемоги, та, які воліли швидко відправитися, поборовшись у чесному бою, у потойбічні світи, досяжні лише 
брахманам, через жертвопринесення з багатими дарунками, а також через обряди, з яких головні — обітниця  
помірности й вивчення Вед, — ті герої, які догодили, кожний порізно, брахманам, давши їм золотих нішків,  
корів і одяг, та приязно поговорили один з одним, запалили той вогонь і дали свою обітницю у битві. І перед  
тим вогнем, тверді у своїй рішучості, вони урочисто скріпили свою клятву. І вирішивши вбити Дхананджайю,  
вони дали клятвену обіцянку й привселюдно всіх істот сповістили про це у гучних словах:

«Ті світи, які приготовлені для тих, хто завжди говорить олжу, ті, які — для вбивць брахмана, ті світи, 
які  приготовлені  для  п’яниць  та  для  тих,  які  віддавалися  насолодам  із  дружиною  свого  вчителя;  ті,  які  
призначені для викрадачів майна брахмана, або для тих, хто привласнює надані царем засоби до життя, а  
також для того, хто залишає прохача притулку без нього, чи ж вбиває прохача про захист; ті, які приготовлені  
для паліїв хат або ж для тих, хто вбиває корів; ті світи, які призначені для тих хто ображає інших, а також для  
тих, хто ненавидить брахманів; ті, які приготовлені для тих, хто хмільним наближається до своїх дружин у час 
сприятливий для зачаття, а також для тих, хто домагається їх, коли вони роблять поминальні жертви покійним  
предкам, або для тих, хто заподіює шкоду самим собі; ті, які призначені для тих, хто привласнює незаконно  
довірений їм внесок, або для тих, хто порушує обіцянку, або для тих, хто бореться в люті, чи для тих, хто йде  
за  ницими;  ті  світи,  які  приготовлені  для  тих,  хто  заперечує  існування  богів,  або  для  тих,  хто  залишає 
священні вогні, свою дхарму і батьків, а також ті, які призначені для грішних, — ті світи знайдемо ми, якщо,  
не вбивши у бою Дхананджайю, ми повернемося з поля бою або якщо, звичайно, сильно змучені ним, ми зі  
страху не повернемо назад! Якщо ж, навпаки, ми зробимо в битві подвиги, важкі у світі, тоді без сумнівів ми 
досягнемо бажаних світів, приготовлених для доброчесних!».

Сказавши так, о царю, герої ті рушили тоді на битву, викликаючи Арджуну на ту сторону ратного поля, 
яку люблять  тіні  покійних предків  (південна).  Викликаний  тими чоловіками-тиграми,  Партха,  підкорювач 
ворожих міст, сказав Цареві справедливости таке слово, без усякого зволікання: «Викликаний, я ніколи не  
поверну назад, — така дана мною обітниця. Ці ж вої, що поклялися перемогти або вмерти, викликають мене  
знову й знову! І цей Сушарман разом із братами викликає мене на битву. Зволь же дати мені дозвіл убити  
його, разом з його прихильниками. Не можу я спокійно переносити цього виклику,  о туре з роду Бгарати!  
Урочисто обіцяю тобі: вважай, що вороги вже вбиті у бою!».

Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Ти чув, о сину мій, про те, що має намір зробити Дрона! Дій таким чином, щоб той намір його виявився  

марним. Адже Дрона могутній. Він герой, майстерний у володінні зброєю і не відає втоми! Адже це ним дана 
була клятвена обіцянка схопити мене, о могутній воїн на колісниці!

А р д ж у н а  м о в и в :
Цей Сатьяджит, о царю, буде сьогодні твоїм захисником у битві.  Адже поки царевич Панчали буде  

живий, наставник не зможе ніколи досягти бажаного. Але якщо все ж цей тигр серед людей — Сатьяджит 
буде вбитий у бою, о володарю, тобі тоді в жодному разі не можна буде залишатися на ратнім полі, навіть 
якщо будеш оточений сукупно всіма нашими воями.

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Тоді цар дав свій дозвіл Пхалгуні виступити і обійняв його. Він дивився на нього з любов’ю і наділив 

його різними благословеннями. І залишивши Юдхіштхіру, могутній Партха рушив проти тригартів, подібно 
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тому як голодний лев  заради угамування  голоду кидається  на  стадо антилоп.  Тоді  військо Дурьйодхани,  
охоплене великою радістю через від’їзд Арджуни, запалало сильним гнівом, воліючи схопити Юдхіштхіру. І  
обидва тих війська, з усією потугою, зійшлися потім одне з одним, начебто Ґанга і Сараю в період дощів, коли 
їхні бурхливі потоки збурилися від води.

Так вістить розділ шістнадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Тоді саншаптаки, о царю, сповнені радости,  розташувалися на рівній місцевості,  утворивши разом з  

колісницями  бойовий  шик,  названий  «півмісяцем».  І  побачивши,  що  під’їхав  до  них  Носій  діадеми,  о  
найгідніший, ті тигри серед людей, від радости, здійняли тоді голосні крики. І той шум заполонив небо і всі  
сторони світу, головні й проміжні. І позаяк рівнина була вкрита лише людьми, не лунало там ніякого відзвуку.  
Помітивши, що усі вони вельми обрадувані, Дхананджайя, посміхнувшись злегка, сказав Крішні таке слово: 
«Подивися,  о сину Деваки, на цих братів-тригартів,  які  готові  сьогодні вже вмерти у бою:  вони сповнені  
радости, в той час як потрібно плакати! Або ж це, без сумніву, час тріумфу для тригартів, бо вони повинні  
будуть  знайти  найвищі  світи,  недосяжні  для  боягузів!».  Сказавши  так  Хрішикеші,  міцнорукий  Арджуна  
кинувся на військо тригартів, вишикуване в бойові лави на полі бою.

Взявши потім свою мушлю Девадатту, прикрашену золотом, Пхалгуна засурмив у неї, наповнюючи всі 
сторони світу великим сум’яттям.  І  перелякане  тим ревінням військо саншаптаків  стояло нерухомо,  ніби 
скам’яніле.  І  всі  тварини їх стояли із  широко розкритими очима,  з  вухами й шиями онімілими,  з  ногами  
недвижними.  І  вони випускали  сечу і  кал.  Опритомнівши і  розташувавши війська  у  належному порядку,  
саншаптаки, всі відразу, випустили в сина Панду стріли з опереннями чаплі. Здатний зі швидкістю проявляти  
свою доблесть, Арджуна десятьма й п’ятьма стрілами розсік ті тисячі стріл ще до того, як вони змогли досягти 
його. Тоді у відповідь саншаптаки поцілили Арджуну кожний десятьма гострими стрілами. А Партха у свою 
чергу простромив  кожного з  них  трьома  стрілами.  Потім  кожний  з  них,  о  царю,  влучив  Партху п’ятьма 
стрілами, а він, великий у своїй відвазі, простромив у відповідь кожного з супротивників двома стрілами. І 
знову й знову, охоплені люттю, обливали вони Арджуну, разом з Кешавою, потоками стріл, як хмари своїми 
зливами заливають озеро. І ті тисячі стріл падали на Арджуну, як рої бджіл на кущі квітучих дерев у лісі.

Потім Субаху  поцілив  глибоко  діадему Савьясачина  тридцятьма  стрілами,  такими твердими,  немов 
зробленими  із  заліза.  Завдяки  тим  прямим  стрілам  із  золотим  оперенням,  що  встромилися  в  діадему,  
Увінчаний  сяяв,  як  жертовний  стовп,  споруджений  при  священному  обряді,  повитий  навколо  золотими 
плетеницями. Пандава потім, у запалі бою, зрізав стрілою із серповидним вістрям шкіряний нарукавник від  
ударів  тятиви у Субахи,  а  його ж самого обдав зливами стріл.  Але тут  Сушарман і  Суратха,  Судхарман,  
Судханус  і  Субаху  ударили  на  Носія  діадеми  десятьма  стрілами.  У  відповідь  Партха,  з  зображенням 
найчудовішої  мавпи  на  прапорі,  простромив  усіх  їх  безліччю стріл  кожного  й  зрізав  декількома  широко 
загостреними стрілами ратища їхніх прапорів, зроблені із золота. І розсікши лук Судханвана, він убив своїми 
стрілами його коней. Потім він зніс йому голову з тулуба  разом із шоломом. І коли впав той герой, його  
сподвижники  жахнулися.  І  перелякані,  вони  в  панічному страху побігли  всі  туди,  де  перебувало  військо 
Дурьйодхани.

Тоді син Васави, сповнений шаленства, зачав винищувати те могутнє військо безперервним потоком  
своїх стріл, подібно тому як сонце знищує пітьму своїми променями. І тут, коли військо те було розбите й 
кинулося в усі  боки,  а Савьясачин був  розгніваний, тригартів обійняв страх.  Биті  Партхою за допомогою 
прямих  стріл,  вони  втрачали  почуття  усюди  де  стояли,  подібно  переляканим  стадам  антилоп.  Тоді  цар 
тригартів, розлютований, сказав тим могутнім воям: «Досить вам тікати, о герої! Ви не повинні піддаватися 
страху! Вирікши страшні клятви на очах у всього війська, а тепер відправляючись до війська Дурьйодхани, що 
ви скажете, о очільники загонів? Будете ви осміяні у світі через подібне боягузтво на прі? Так будьмо ж усі  
разом! Поверніться ж, щоб боротися відповідно до вашої сили!». І почувши сказане, о царю, герої ті видали  
багаторазово голосні кличі й засурмили у свої  мушлі,  радуючи один одного. Потім ті загони саншаптаків 
знову повернулися на ратне поле, а також  пастухи-нараяни,2 обравши лише смерть причиною відступу від 
битви.

Так вістить розділ сімнадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Побачивши,  що  загони  саншаптаків  знову  повернулися  на  ратне  поле,  Арджуна,  звернувшись  до 

великого духом Васудеви,  сказав:  «Поганяй коней, о Хрішикешо, назустріч загонам саншаптаків.  Вони не  
покинуть бойовища живими. Така моя думка. Ти побачиш страшну міць моєї зброї, моїх рук і лука. Сьогодні я  
знищу всіх їх, як розгніваний Рудра знищує істот наприкінці юґи!». І тоді Крішна посміхнувся, нескоримий, і, 
радуючи його сприятливими словами, примчав Арджуну в ті місця, куди він бажав направитися. І ведена у  
битві білими кіньми, колісниця та блищала там подібно божественній колісниці, яку тягнуть по небу. І вона 
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описувала кола, то рухаючись уперед, то повертаючись назад, як колись, о царю, колісниця Шакри — у битві  
між богами та асурами.

Тоді нараяни, з різною зброєю у руках, розгнівані, оточили Дхананджайю, покриваючи його зливами 
стріл. І вони, о туре з роду Бгарати, в одну мить зробили сина Кунті Дхананджайю разом із Крішною зовсім 
невидимим. Але тут Пхалгуна, сповнений гніву, подвоїв свою потугу і, швидко натягнувши тятиву, міцно стис 
лук Гандіву.  І звівши грізно брови — явна ознака гніву,  — Пандава дмухнув у велику мушлю Девадатту.  
Потім  Арджуна  метнув  зброю  тваштра,  здатну  вбивати  сукупно  великі  збіговиська  ворогів.  І  відразу  ж 
з’явилося  там,  кожний окремо,  тисячі  образів  самого Арджуни  й  Васудеви.  Приведені  в  замішання  тими 
цілковито дивними образами,  схожими на  їх  власні,  вої  ті,  приймаючи один одного за  Арджуну,  почали 
вбивати самих себе. «Це Арджуна! Це Говінда! Це — нащадок з роду Яду й син Панду!», — так викрикуючи,  
вони, спантеличені, убивали один одного в битві. Спантеличені найбільшою зброєю, вони прирікали себе на  
взаємне  винищення.  Й ті  вої,  які  вбивали один одного у  тій  битві,  виглядали красиво,  подібно квітучим  
деревам кіншука. І спопеливши тисячі стріл, випущених ними, та могутня зброя відправила героїв тих у житло 
Ями.

Тоді  Бібхатсу,  засміявшись,  став  знищувати  своїми  стрілами  воїв  із  племені  лаліттхів,  малавів,  
мачеллаків  та  тригартів.  Між  тим  як  ті  кшатрії,  спонукувані  долею,  винищувалися  тим  героєм,  вони 
випустили в Партху зливи різного виду стріл. І обкутані страшною зливою стріл, ні Арджуна, ні колісниця, ні  
Кешава не були вже видимі.  Позаяк стріли воїв,  як їм здавалося, попадали в ціль,  вони, схвалюючи один  
одного, видавали захоплені вигуки. Обрадувані при думці, що обидва Крішни вже вбиті, вони розмахували  
своїм одягом. І герої ті сталі також сурмити в мушлі й ударяти в тисячі литавр, барабанів та видавали зичні 
левині рики й кличі, о найгідніший! І Крішна тоді покрився потом і, стомлений, сказав Арджуні: «Де ти, о  
Партхо? Я не бачу тебе! Чи живий ти, о згубнику ворогів?». Упізнавши його в людському єстві, Пандава, що 
знає суть єства, розсіяв за допомогою зброї ваявья той потік стріл, пущений його ворогами. І тоді благодатний 
Ваю, заступник тієї могутньої зброї, відніс юрби саншаптаків разом з конями, слонами, колісницями й зброєю,  
немов це були купи сухого листя. І несені вітром, о царю, вони виглядали дуже красно, наче зграї птахів, о 
найгідніший, у той час, коли вони злітають з дерев.

Потім Дхананджайя, вимотавши їх у такий спосіб і діючи з великою швидкістю, убив сотні й тисячі їх 
гострими  стрілами.  Він  зніс  їм  голови,  а  також  відітнув  їм  руки  разом  із  затиснутою  в  них  зброєю  за  
допомогою стріл із серповидним вістрям. І він валив на землю, відтинаючи своїми стрілами їхні стегна, що  
нагадують хоботи слонів. В одних були скалічені спини, в інших були відняті ноги, а у третіх вилізли мізки й 
очі та були відірвані пальці. Так Дхананджайя позбавив своїх ворогів різних частин тіла. І їхні колісниці,  
споряджені  відповідно  до  правил,  що  видом своїм  нагадували  примарне  місто  гандхарвів  у  повітряному 
просторі,  він розніс  на  шматки своїми стрілами,  позбавивши їх коней,  їздців і  слонів.  І  там і  тут  багато  
скупчень колісниць зі зрізаними ратищами прапорів виглядали немов гаї пальм, позбавлених своїх вершин.  
Слони із  найчудовішими воями на своїх спинах,  із  прапорами,  стрекалами і  озброєнням,  падали,  подібно  
лісистим горам, розколотим громовою стрілою Шакри. Увінчані султанами з буйволових хвостів і покриті  
панцирами, з нутрощами, очима і легенями розкиданими, коні разом з їхніми вершниками валялися на землі,  
убиті стрілами Партхи.

З нігтями, що залишилися в них замість мечів, розкиданих навколо, із щитами, списами й дротиками,  
розсіченими на частині, з панцирами розбитими, піхотинці безпомічно лежали на ратнім полі, убиті стрілами 
Арджуни. І через тих воїв, убитих або ще вмираючих, тих що падають і вже полеглих, що металися навколо 
або голосно волали, бойовище виглядало пекельно.  І  густий пил,  що піднявся у повітря,  був  заспокоєний 
потоками крови викликаними зброєю Арджуни. А земля стала непрохідною, вистеленою сотнями безголових 
тіл. І колісниця Бібхатсу блискала в бою жахливо-відразно, начебто місце грищ самого Рудри, який винищує  
істот при загибелі світу. Шматовані так Партхою, вої ті разом з кіньми, колісницями й слонами, виснаженими 
у бою, все-таки продовжували нападати на нього, хоча, гинучи, вони повинні були стати гостями Шакри. І те  
поле битви, о кращий з роду Бгарати, засіяне вбитими могутніми воями-колісничними, виглядало страшним,  
начебто житло Ями, заповнене звідусіль душами покійних. Тим часом, коли Савьясачин був до шаленства 
зайнятий саншаптаками,  Дрона  на  чолі  війська,  вишикуваного  в бойові  лави,  наскочив на  Юдхіштхіру.  І  
війська,  здатні  завдавати  поразки,  у  бойових  лавах  пішли  поспішно  за  ним,  палко  бажаючи  схопити  
Юдхіштхіру. І битва, що відбулася там, була надзвичайно лютою і шаленою.

Так вістить розділ вісімнадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Провівши ту ніч, син Бхарадваджи, могутній воїн на колісниці, звернувшись тоді багаторазово до царя 

Суйодхани, о царю, зробив приготування через бій Партхи із загонами саншаптаків. І після того як Партха 
виступив з поля бою для боротьби з саншаптаками, Дрона на чолі війська, вишикуваного в бойові лави, рушив  
тоді  проти  могутнього  війська  пандавів,  о  кращий  з  роду  Бгарати,  палко  бажаючи  схопити  Царя 
справедливости. Але побачивши, що сином Бхарадваджи вишикувані війська у вигляді Гаруди, Юдхіштхіра  
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тоді  розташував  свої  війська,  на  противагу,  шиком  у  формі  півкола.  Пащею  лави  Гаруди  був  сам  син 
Бхарадваджи,  могутній  воїн-колісничний,  а  головою  тої  лави  став  цар  Дурьйодхана  разом  зі  своїми 
єдиноутробними братами і прихильниками. Очима стали Крітаварман і син Гаутами, кращий з метальників 
стріл. А Бхутаварман, Кшемашарман, доблесний Каракарша, калінги, синхали й східні племена, шури, абхіри,  
дашераки, шаки, явани і камбоджі, а також хансапади, шурасени, даради, мадри і кекайї, з потоками слонів,  
кінноти, колісниць і піхотинців, сотнями й тисячами розташувалися, як шия цієї лави.

Бхурішравас, Шала і Шалья, Сомадатта і Бахліка — ці герої, оточені акшаухіні війська, зайняли місце в  
правому  крилі.  А  Вінда  та  Анувінда  —  обоє  царевича  Аванті,  та  Судакшина,  правитель  Камбоджі, 
прилучившись до лівого крила, стояли там під проводом сина Дрони. На спині лави Гаруди розташувалися  
калінги з амбаштхами, магадхи, паундри і мадраки, гандхари очолені Шакуні,  гірські племена й васати. У 
хвості лави стояв син Вікартани Карна, разом зі своїми синами, родичами й друзями, в оточенні могутнього 
війська осіненого різними прапорами. Джайядратха і Бгімаратха, Саньятріка, Сабха і Джайя, Бхумінджайя,  
Вріша і Кратна, та могутній правитель нішадхів — всі досвідчені в битві, оточені величезним військом і навіч  
бачачи перед собою світ Брахми, стояли, о царю, в хребті того шику. Бойовий шик, побудований Дроною,  
завдяки піхотинцям, кінноті, колісницям і слонам, здавалося, здіймався подібно океану розбурханому вітром.

Із крил і з боків того шику почали виступати вої, жадаючи боротися, подібно тому як грозові хмари,  
пронизані блискавкою, повзуть  з усіх  боків неба наприкінці спекотної пори. І  в середині його,  сидячи на  
спорядженому,  як  слід,  слонові,  володар  Прагджьйотиши блищав,  о  царю,  подібно висхідному сонцю.  У 
плетеницях із квітів, о царю, з білим парасолем, підтримуваним над головою, він виглядав подібно місяцю в 
повню,  коли  він  увійшов  у  зіткнення  із  сузір’ям  Кріттіка.  І  його  слон,  осліплений  хмелем  тічки,  
уподібнюючись купі чорної скелі, здавалося, являв собою видовище, яке представляє величезна гора, облита 
зливами з могутніх хмар. І правитель Прагджьйотиши був оточений численними царями-героями з гірських 
областей, прикрашеними різною зброєю, немов Шакра, оточений сонмами богів. Тоді Юдхіштхіра, бачачи той 
надлюдський бойовий шик, непереможний у битві ворогами, сказав таке слово синові Паршати: «О володарю, 
що володіє кіньми голубиної масті (сизі чи білі?), нехай будуть докладені зусилля, щоб я не потрапив сьогодні 
у владу брахмана!».

Д х р і ш т а д ь ю м н а  с к а з а в :
Ти, о суворий в обітниці,  ніколи не потрапиш у полон Дрони,  як би він не намагався!  Я сам буду 

стримувати сьогодні Дрону, разом з його прихильниками! Поки я живий, о Кауравьє, ти не повинен відчувати  
тривоги. Бо жодним чином Дрона не здатний перемогти мене в битві!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Сказавши так, могутній син Друпади, що володіє кіньми голубиної масті, розсіюючи стріли, ринувся  

сам на Дрону. Бачачи для себе недобру ознаку в Дхріштадьюмні, який стоїть перед ним, Дрона лише на мить 
ніби зовсім зажурився душею, але помітивши це, син твій Дурмукха, той нищитель ворогів, бажаючи зробити 
приємне Дроні, став стримувати Дхріштадьюмну. І відбулася тоді люта, рівною мірою для обох сторін битва  
між хоробрим сином Паршати і твоїм сином Дурмукхою, о нащадку Бгарати! Потім син Паршати, швидко 
покривши Дурмукху покривом стріл, відбив сина Бхарадваджи могутнім потоком стріл. Бачачи, що Дрону 
зупинено, твій син, натомість, з великою стрімкістю привів у замішання сина Паршати потоками різного виду 
стріл. Між тим, як обоє найперших героя з панчалів і кауравів були зайняті герцем, Дрона розсіяв своїми 
стрілами в багатьох частинах поля юдхіштхірине військо.  Подібно тому,  як хмари розганяє в усі  сторони  
вітер, так були розсіяні всюди Дроною військові частини Партхи.

Тільки на коротку мить битва та мала прекрасний вигляд. А потім, о царю, вона перетворилася на бійню 
збожеволілих людей, не знаючих меж моральних законів. І не могли вже більше, о царю, відрізнитися друг від 
друга ні свої, ні вороги. І битва та тривала вже такими засобами коли вої керувалися одними лише здогадами 
й знаками. На перлинах їхніх головних уборів,  на золотих намистах та інших прикрасах,  на піхвах мечів 
відбивалися промені світла, блиском подібні сонячним. А вигляд колісниць, слонів і коней з майорливими  
прапорами на них,  здавалося,  в  тій битві  уподібнюються  хмарам,  зі  зграями журавлів  проти них.  І  люди 
вбивали людей, гарячі коні вбивали коней, вої на колісницях убивали воїв-колісничних, слони — відбірних 
слонів. І в одну мить відбулася люта й страшна січа між слонами з піднятими на них прапорами і їх могутніми 
протиборчими суперниками. І в той час як вони стикалися своїми тілами і билися друг об друга, виник вогонь, 
змішаний з димом від такого тертя безлічі бивнів об бивні. Позбавлені прапорів на своїх спинах, вони через  
вогонь, породжений їхніми бивнями, виглядали подібно хмарам у супроводі блискавок в небі.

Земля, засіяна загиблими і ще живими слонами, ревучими і падаючими, здавалося, стала подібна до  
осіннього неба, покритого хмарами. І ревіння тих слонів, яких вбивали стрілами й піками, сприймалося як гук  
грози у дощову пору. Деякі величезні слони поранені списами й стрілами були охоплені панічним страхом.  
Інші тікали з поля під голосні лементи всіх істот. Треті ж слони, що одержали удари бивнями від протиборчих 
слонів, підіймали страшне, болісне ревіння, начебто руйнівні громи при загибелі світу, видаючи жахаючий 
гуркіт. Деякі слони, примушені тікати могутніми слонами-суперниками, вступали знову у битву, спонукувані  
відмінними стрекалами,  і  там трощили ворожі  лави.  Погоничі  слонів під ударами стріл і  списів ворожих 
погоничів падали на землю зі спин своїх слонів, випускаючи з рук зброю і стрекала. А слони, позбавлені своїх 
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погоничів, випускали протяжливе ревіння там і тут, уподібнюючись розрізненим хмарам, з глухим гуркотом, і 
потім  падали,  збиваючи  один  одного.  Деякі  величезні  слони,  що  носять  на  своїх  спинах  убитих  воїв, 
стримувані чудовою зброєю, рискали в усіх напрямках, немов одинаки.3

Інші ж слони, що одержали удари і переслідувані  ударами списів,  мечів і  сокир,  падали серед того 
жахаючого побоїща, видаючи болісне ревіння.  І  під впливом раптових ударів від їх падаючих усюди тіл, 
подібних  до  скель,  земля  здригалася  і  гула.  Покрита  з  усіх  боків  слонами,  убитими  разом  зі  своїми  
вершниками, із прапорами, що зависли на їхніх спинах, земля здавалася прекрасною, начебто засіяна горами. І  
погоничі  слонів  на  їхніх  спинах  із  серцями,  простромленими в  запалі  бою воями  за  допомогою стріл  із 
серповидним вістрями,  падали додолу,  випускаючи  зі  своїх  рук  стрекала  і  списи.  Інші  ж слони,  вражені 
залізними стрілами, видавали жалібні лементи, подібно чаплям, і  розбігалися в усі  сторони, розтрощуючи  
своїх і  чужих  на  своєму шляху.  І  вистелена купами  тіл слонів,  коней і  воїв-колісничних,  земля,  о  царю, 
перетворилася на місиво з м’яса й крови. І величезні колісниці, з колесами і без, будучи спочатку розбиті  
вістрями бивнів, підкидалися слонами разом з воями, які були на них. Багато колісниць були позбавлені своїх 
воїв.  А коні,  позбавлені  своїх їздців,  і  слони,  чиї  вершники були  вбиті,  розбігалися в  різні  боки вжалені  
стрілами.

Там  батько  вбивав  сина,  а  син  убивав  батька,  бо  битва,  що  відбувалася  там,  була  лютою і  нічого 
неможливо  було  розрізнити.  Аж  до  самих  кісточок  люди  поринали  в  криваве  місиво  й  уподібнювалися  
високим деревам, обійнятим знизу блискучим полум’ям лісових пожеж. І позаяк одяг і обладунки, парасолі і  
прапори були залиті кров’ю, усе здавалося криваво-червоним на ратнім полі. Купи тіл убитих коней і воїв, та 
купи повалених колісниць, по яких уже прокотилися інші колісниці, були знову з’їжджені не раз  ободами 
коліс. І те море військ зі слонами замість могутніх потоків, з мертвими людьми замість берегів і острівців, із 
загонами колісниць замість  бурхливих вирів  виглядало жахаюче-красиво.  Вої  з  конями і  слонами замість 
величезних човнів,  що жадають перемоги замість багатства,  поринаючи в нього,  не тонули,  а  намагалися 
спантеличити своїх ворогів. І коли усі вої, маючи відмітні знаки неушкодженими, були облиті зливами стріл,  
ніхто з  них не міг опритомніти,  позбавлений своїх знаків.  В той час,  як відбувалася така люта і  страшна  
різанина, Дрона, спантеличивши спершу своїх ворогів, кинувся потім на Юдхіштхіру.

Так вістить розділ дев’ятнадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Тоді Юдхіштхіра,  бачачи, що Дрона опинився поруч  із ним, безстрашно перехопив його могутньою 

зливою стріл.
І  відразу  піднявся  голосний  лемент  схвалення  в  юдхіштхіриному  війську,  подібно  ревінню,  яке 

спостерігається серед слонів,  коли їхнього ватажка намагається схопити могутній  лев.  Побачивши Дрону,  
хоробрий Сатьяджит, воістину відважний, кинувся на наставника, який бажав схопити Юдхіштхіру. І почали 
тоді  боротися  один з  одним наставник  і  царевич  Панчали,  збуджуючи  те  військо  подібно Індрі  й  синові  
Вірочани.  Потім  наставник  десятьма  гострими  стрілами,  здатними  вразити  життєво  важливі  місця,  
простромив Сатьяджита, розсікши його лук разом зі стрілами. Але він, сповнений доблести, швидко взявши 
інший лук,  стрімко вразив Дрону двадцятьма стрілами, оснащеними оперенням чаплі. Уздрівши, як Дрону 
сильно тіснить Сатьяджит, панчалієць Вріка також вразив Дрону сотнями гострих стріл. Побачивши Дрону,  
могутнього воїна на колісниці,  покритого так стрілами,  пандави,  о  царю,  закричали від радости і  почали 
розмахувати своїм одягом.

Потім,  о  царю,  могутній  Вріка,  охоплений  сильною  люттю,  простромив  Дрону  в  середину  грудей 
шістдесятьма стрілами. І подвиг той здавався вельми дивним. Але Дрона, могутній воїн-колісничний, повний 
шаленого сприту,  вкритий зливою ворожих стріл, розкрив широко очі та зібрав усю свою міць. І розсікши 
луки Сатьяджита й Вріки, Дрона шістьма стрілами вбив Вріку разом з його візником і кіньми. Тоді Сатьяджит,  
взявши інший, ще більш тугий лук, поцілив стрілами Дрону разом з його конями, візником і прапором. Але 
Дрона  не  міг  стерпіти  тих  мук  у  битві  від  царевича  Панчали.  І  для  знищення  свого  ворога  він  швидко  
випустив у нього стріли. І Дрона обдав тоді тисячами злив зі стріл коней і прапор свого супротивника, руків’я  
лука й обох візників, що правлять підпряжними кіньми. Але хоча його луки були розітнуті знову й знову,  
царевич Панчали, знавець найвищої зброї, продовжував боротися із Власником рудих коней. Помітивши, що 
Сатьяджит  настільки  гордовито  піднісся  у  лютій  битві,  Дрона  відітнув  голову  тому  шляхетному воїнові  
стрілою загостреною у вигляді півмісяця.

Коли  був  убитий  видатний  герой  серед  панчалів,  той  бик  серед  воїв-колісничних,  Юдхіштхіра,  
злякавшись Дрони, повернув на втечу швидких коней. Тоді панчали, кекайї та матсьї, чеди, каруши й косали,  
обрадувані, стежачи за Юдхіштхірою, кинулися на Дрону. Однак наставник, згубник юрм ворогів, бажаючи 
схопити Юдхіштхіру, почав розсіювати ті підрозділи військ, подібно тому як вітер змітає купи бавовни. І в час  
коли Дрона знищував знову й знову ті та інші загони військ пандавів, на нього кинувся Шатаніка, молодший  
брат правителя матсьїв. Простромивши Дрону разом з його візником і кіньми шістьма стрілами, блискучими  
мов промені сонця й гладко зачищеними ковалем, він видав зичні рики. І коли він кричав так, Дрона стрілою,  
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загостреною у  вигляді  бритви,  швидко  зніс  йому  голову  з  пліч  разом  із  сережками.  Після  цього  матсьї  
розбіглися.  Здолавши матсьїв,  син Бхарадваджи став потім перемагати чедіїв,  карушів  і  кекайїв,  панчалів,  
срінджайїв  і  пандавів,  знову  й  знову.  Побачивши  його  на  золотій  колісниці,  охопленого  гнівом,  який  
пустошив був загони їхніх військ подібно вогню в лісі, срінджайї тремтіли від страху.

Адже  коли  Дрона,  стрімкий  у  своїх  діях  і  нищівний  для  своїх  ворогів,  натягав  найчудовіший  лук, 
дзенькіт його тятиви було чутно в усіх напрямках. Люті стріли, випущені ним з великою вправністю рук,  
розтрощували  слонів,  коней і  піхотинців,  воїв-колісничних і  вершників  на  слонах.  Як гуркітлива  грозова  
хмара в супроводі вітру проливає в холодну пору зливу граду, так і Дрона, викидаючи зливи стріл, викликав 
страх у ворогів. Даючи почуття безстрашности своїм друзям, той могутній герой, великий стрілець із лука,  
рискав у всіх напрямках ратного поля, приводячи в замішання військо ворога. Прикрашений золотом, лук 
Дрони, невимірного у своїй потузі,  ми бачили в усіх  напрямках,  подібно спалахам блискавки серед хмар.  
Дрона  вчинив  серед  військ  пандавів  побоїще  велике,  наче  його  зробив  серед  полків  дайтьїв  сам  Вішну,  
шанований богами і асурами.

Той правдоустий і мудрий герой, могутній, воістину відважний і найгідніший Дрона змусив там текти 
ріку, страшну, ніби при руйнуванні світу, здатну жахнути боязких, гнівну й грізну. І вона несла своїм плином 
купи мертвих тіл. Слони й коні заміняли в ній величезних крокодилів, а мечі — риб. І була вона непрохідна.  
Кістки героїв служили їй галькою, а литаври й барабани — черепахами. Щити та збруя заміняли їй човни, а  
волосся воїв — мох і зелені галявини. Стріли служили їй потоками, а луки — течією, руки ж воїв заміняли їй 
змій. І страшна та ріка, що тече полем бою, несла і кауравів, і срінджайїв. Голови людей заміняли їй камені.  
Дротики служили їй рибами, а палиці — плотами щоб переправитися через неї. Головні убори заміняли собою 
піну, яка вкривала поверхню її, а тельбухи тварин — її плазунів. Сувора виглядом своїм, вона несла героїв у  
потойбічний світ. М’ясо й кров їх служили їй трясовиною. Слони заміняли їй крокодилів, а прапори — дерева  
зрослі по її берегах. І кшатрії цілими юрбами тонули в ній. Люта, вона була загачена мертвими тілами, вої-
вершники на конях і слонах, заміняли їй акул, і важко було переправитися через неї. І ріка та текла до житла  
подавця смерти Ями. І  вона оголошувалася юрмами кровожерливих ракшасів і  повнилася зграями собак і 
шакалів. Її відвідували найстрашніші людожери з усіх боків.

Тоді вої  пандавів, під проводом сина Кунті,  обрушилися з усіх боків на Дрону,  того найчудовішого 
воїна на колісниці, що спалював був загони їхнього війська, подібно самому Богові смерти. Але тих героїв,  
могутніх лучників, оточили звідусіль царі й царевичі з рядів твоїх військ. Тоді Дрона, вірний даній обіцянці,  
подібний до слона в час тічки, пройшовши через ворожі лави колісниць, скинув Дрідхасену. Наблизившись 
потім до царя Кшеми, що бився безстрашно, він простромив його дев’ятьма стрілами. І той, убитий, упав зі  
своєї колісниці. Досягши потім середини ворожих військ, він кидався в усіх напрямках і ставав захисником 
інших, не маючи найменшої потреби в захисті самого себе. Тут він простромив Шикхандіна дванадцятьма  
стрілами і Уттамауджаса — двадцятьма, а Васудану 4 стрілою із серповидним вістрям він відправив у житло 
Ями.  І  простромив  він  ще  Крітавармана  вісімдесятьма  стрілами  та  Судакшину  — двадцятьма  шістьма,  а 
Кшатрадеву  вибив  з  кузова  колісниці  стрілою  із  серповидним  вістрям.  І  поціливши  ще  Ююдхану 
шістдесятьма  чотирма  стрілами та  Сатьякі  — тридцятьма,  Дрона  на  золотій  колісниці  швидко наздогнав 
Юдхіштхіру.

Тоді Юдхіштхіра, кращий з царів, той гравець,5 швидко помчався геть звідти на швидких конях. І тут 
царевич Панчалійський ринувся на Дрону. Але Дрона вбив його, розтрощивши його лук, коней і візника. І 
вбитий, він упав на землю зі своєї колісниці, подібно тому як світило котиться склепінням небес. І коли був  
убитий той царевич, творець слави панчалів, пролунали там голосні крики: «Убийте Дрону, убийте Дрону!». І 
всіх  їх,  сильно  розгніваних,  зачав  тоді  трощити й  сильно  тіснити  могутній  Дрона  — панчалів,  матсьїв  і  
кекайїв, срінджайїв і пандавів. Оточений кауравами, Дрона потім переміг Сатьякі й Чекитану, Дхріштадьюмну 
і  Шикхандіна,  Вардхакшемі,  Читрасену,  Сенабінду й Суварчаса — цих і багатьох інших володарів різних  
країн — усіх переміг він у битві. Твої ж вої, о великий царю, здобувши перемогу у великому бою, почали 
вбивати, в запалі тої битви, воїв-пандавів, у той час як вони розбігалися в усі  боки. І биті так шляхетним  
Дроною, немов данави — Індрою, ті панчали, кекайї та матсьї здригалися від жаху, о нащадку Бгарати!

Так вістить розділ двадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 1
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли пандави були розбиті сином Бхарадваджи у великому побоїщі, а також панчали всі, чи був там 

хто-небудь інший, котрий наблизився до Дрони щоб поборотися з ним? Побачивши Дрону, що стоїть у битві  
подібно  тигрові,  або  слонові,  одержимому  тічкою,  готового  пожертвувати  життям  на  січі,  добре 
спорядженого,  здатного  боротися  різними  способами,  того  могутнього  лучника,  тигра  серед  мужів,  що 
збільшує  горе ворогів,  вдячного і  відданого правді,  завжди бажаючого добра Дурьйодхані,  — побачивши 
його,  чи  не  найшлося  серед  потерпілих  якої-небудь  людини  —  героя,  мужа-воїна  або  візника,  що  міг  
повернути назад зі шляхетною рішучістю поборотися з ним, рішучістю, що звеличує славу кшатріїв, яка не 
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властива  людям  низьким,  але  властива  видатним  з  людей.  Хто  були  ті  герої,  які  наблизилися  до  сина  
Бхарадваджи, побачивши того героя, що стояв так на чолі свого війська? Про те розкажи мені, о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Бачачи панчалів, пандавів, матсьїв і срінджайїв, чедіїв і кекайїв, які повернулися для втечі після того як  

вони були розпорошені стрілами Дрони, бачачи їх, так гнаних з поля битви зливами стріл, випущеними з лука  
Дрони,  що  уносять  життя,  подібно  човнам  віднесеним могутнім  плином  збуреного  океану,  —  каурави  з  
левиними риками й під звуки різних музичних інструментів почали оточувати їх з усіх боків колісницями, 
слонами, піхотинцями й кіннотою.  Бачачи тих воїв-пандавів,  які  втікали з поля,  цар Дурьйодхана,  стоячи 
посередині  свого  війська  й оточений своїми близькими та  родичами,  зраділий,  сказав  Карні,  засміявшись 
злегка:  «Поглянь,  о  сину  Радхи,  на  панчалів,  розсіяних  непохитним  лучником  Дроною  своїми  стрілами, 
подібно лісовим тваринам, переляканим левом! Ці вже ніколи не захочуть знову вступити у битву — така моя  
думка!  Вони  зломлені  Дроною,  як  могутні  дерева  —  вітром!  Змучені  стрілами  із  золотим  оперенням, 
випущеними  тим  шляхетним  воїном,  вони  розбігаються  купами,  кидаючись  туди  й  сюди.  Стримувані  
кауравами,  так  само  як  і  шляхетним  Дроною,  ці  й  інші  скупчились  гуртами,  подібно  стадам  слонів,  
перепинених  вогнем  пожежі.  Простромлені  гострими  стрілами  Дрони,  немов  квітучі  дерева,  пронизані  
бджолами, ці вої тісно жалися друг до друга, коли пустилися на втечу з поля бою. Ген Бгіма, лютий у гніві,  
покинутий пандавами і срінджайями. Оточений моїми воями, він начебто загрожує мені, о Карно! Очевидно, 
цей злодумний воїн бачить сьогодні світ у цілковитій владі Дрони! Безсумнівно, Пандава сьогодні втратив 
надію на життя й царство!».

К а р н а  с к а з а в :
Цей міцнорукий герой ніколи не покине поля бою, доки він живий. Ні, він, о тигре серед людей, не 

може стерпіти цих левиних риків наших воїв, і пандави не будуть розбиті у бою — така моя думка. Вони 
хоробрі, наділені могутньою силою, майстерні у володінні зброєю і нескоримі в бою. Пам’ятаючи злигодні, 
перенесені ними через наші спроби отруїти їх трутизною, віддати вогню або обіграти в кості,  пам’ятаючи 
також своє проживання в лісі,  пандави не покинуть бою — така моя думка.  Адже міцнорукий Врікодара, 
невимірний у своїй могутті,  ображений! Син Кунті  безсумнівно вб’є безліч кращих з кращих наших воїв-
колісничних. Мечем, стрільбою з лука й дротиком, за допомогою кінноти і слонів, піхотинців і колісниць, і  
залізною булавою він знищить юрми наших воїв. І за ним ідуть ці вої на колісницях, очолювані Сатьякі, а  
також панчали, кекайї, матсьї та особливо пандави. Хоробрі, наділені потужною силою й доблестю, ці могутні  
вої-колісничні, особливо коли вони спонукувані до бою розгніваним Бгімою. Ті бики з роду Куру, прагнучи 
оточити Врікодару, подібно тому як хмари обкладають сонце, починають наближатися до Дрони з усіх боків.  
Цілком поглинені єдиним прагненням, адже вони неодмінно будуть жорстоко тіснити незахищеного Дрону,  
твердого в обітниці, подібно тому як метелики, перебуваючи на межі загибелі,  хилять вогонь світильника.  
Вправні у володінні зброєю, вони безсумнівно здатні протистояти Дроні. Але занадто важкий тягар, я думаю,  
покладено на сина Бхарадваджи. Тож підемо притьмом туди, де перебуває Дрона. Нехай вони не вб’ють його,  
твердого в обітниці, як ворони знищують могутнього слона!

С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Вислухавши слова Радхейї, цар Дурьйодхана тоді разом із братами, о царю, направився до колісниці 

Дрони.  Там стояв оглушливий шум серед воїв-пандавів,  які  повернулися до бою на чудових конях різної  
масті, спонукуваних бажанням убити одного Дрону, окремо від інших.

Так вістить розділ двадцять перший у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 2
Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Розкажи мені, о Санджайє, про відмітні знаки колісниць усіх тих, хто в пориві гніву й під проводом 

Бгіми рушив проти Дрони!
С а н д ж а й я  м о в и в :
Побачивши Врікодару, що повертає на білоногих, як антилопи конях, хоробрий онук Шині — Сатьякі, 

кинувся тоді на сріблястих конях. Гарні коні з Камбоджі, вкриті шерстю, кольором подібної до пір’я папуги,  
які везли Накулу, швидко помчалися до твоїх військ. Вороні ж коні, що нагадують подобою хмари, наділені  
швидкістю вітру, помчали зі страшною спритністю Сахадеву, того тигра серед чоловіків, з піднятою зброєю. 
На конях, покритих збруєю із чистого золота, швидкістю рівних вітру, кинулися всі війська за Юдхіштхірою.  
Слідом за царем слідував цар панчалів — Друпада із золотим парасолем над головою, під охороною всіх своїх  
воїв. На гарних гнідих конях, здатних терпіти всякий шум у битві, проїхав могутній лучник серед царів — 
Шантабхі.  Слідом  за  ним рушив  Вірата,  разом  із  хоробрими,  могутніми  воями-колісничними.  А кайкейї,  
Шикхандін і Дхріштакету, оточені відповідно своїми військами, пішли за царем матсьїв.

Чудові  коні однакової масті із трубчастими блідо-червоними квітами виглядали вельми красно, коли  
вони  везли  Матсью,  згубника  недругів.  Швидкі  коні  жовтої  масті,  прикрашені  золотими  ланцюжками, 
помчали з великою стрімкістю сина царя Вірати Уттару.  П’ятеро братів кекайїв помчалися на конях масті,  
подібної комахам індрагопака. Сяючи блиском, подібно золоту,  усі  з пурпурними прапорами і прикрашені  
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золотими ланцюжками, — всі герої, досвідчені в битві, — вони, одягнені в обладунки, рясно дощачи стрілами, 
здавалися подібними до хмар в час зливи. З виглядом, подібним до необпалених горщиків, добре навчені,  
баскі  коні  мідно-червоної  масті  помчали  Шикхандіна,  царевича  Панчали,  невимірного  в  силі.  Також 
виступило тоді від панчалів дванадцять тисяч могутніх воїв-колісничних. З них же — шість тисяч, які пішли 
за Шикхандіном. Сина ж Шишупали (Дхріштакету), того лева серед мужів, о найгідніший, помчали грайливі 
коні плямистої масті, подібної до антилоп.

Непереможний  Дхріштакету,  той  бик  серед  чедіїв,  відомий  надзвичайною  силою,  відправився  на  
строкатих  конях,  які  походять  з  Камбоджі.  А  Бріхаткшатру,  юного  царевича  Кекайї,  швидко  помчали 
найчудовіші  коні з країни  Синдху,  мастю подібні кольору солом’яного диму.  Коні з очима,  відзначеними 
білими  цятками,  мастю  подібні  до  кольору  лотоса,  з  країни  Бахли,6 добре  прикрашені,  помчали  сина 
Шикхандіна — хороброго Кшатрадеву. Чудові коні масті, подібної кольору чаплі, помчали на битву юного й 
ніжного сина володаря Каші Абхібху — могутнього воїна на колісниці. А білі з чорною гривою коні, наділені  
швидкістю думки, слухняні бажанням свого візника, о царю, помчали царевича Пратівіндхью. Коні ж масті,  
однакової з квітами бобової рослини, помчали на битву сина Партхи (Бгіми) Сутасому, якого він випросив у 
Дхаумьї.  Зображення тисячі місяців або Сом, було в місті кауравів, за назвою Удайенду (Індрапрастха),  і 
позаяк він народився там з піни при вижиманні соку соми, то він став називатися Сутасома — «Вичавлений із 
соми».

Коні, мастю подібні до квітів дерева шала, або ранкового сонця, мчали сина Накули Шатаніку, гідного 
слави.  Коні  з  прикрашеною золотом вуздечкою,  мастю подібні  до шиї  павичів,  помчали того тигра серед  
людей Шрутакармана, сина Драупаді від Сахадеви. А сина Драупаді від Арджуни — Шрутакірті, що, подібно 
Партсі був океаном мудрости, мчали на битву найчудовіші коні масті, на взірець, пір’я блакитної сойки. А 
темно-руді коні помчали на битву царевича Абгіманью, про якого говорять, що він у півтора рази перевершує 
Крішну й  Партху у  бою.  Могутні,  рослі  коні  мчали на  битву Юютсу,  що єдиний із  синів  Дхрітараштри 
покинувши своїх братів приєднався до пандавів. Жваві й добре прикрашені коні, мастю подібні до стебел 
соломи, помчали на страшну битву Вардхакшемі, наділеного великою спритністю. А царевича Саучітті везли 
на битву чорноногі  коні  з  нагрудниками із  золотих пластин,  слухняні  бажанням свого візника.  Коні  ж зі  
спинами,  покритими  золотою  збруєю,  масті,  подібної  до  червоного  шовку,  прикрашені  золотими 
ланцюжками, терплячі й витривалі, помчали Шренімана.

Хоробрі найчудовіші коні золотавої масті, обвішані золотими ланцюжками й добре прикрашені, везли 
царя країни Каші, гідного вихвалянь. Обізнаного ж на науці володіння зброєю й луком, а також і священних  
водах, Сатьядхріті, стрімкого, помчали червоно-бурі коні. А того царевича Панчалійського, проводиря військ 
пандавів — Дхріштадьюмну, що обрав Дрону своїм, гідним собі супротивником у майбутньому двобої, везли 
коні голубиного кольору. За ним пішли Сатьядхріті та Саучітті, нескоримий на прі, Шреніман, Васудана і син 
правителя Каші Абхібху. Вони пішли на бравих швидких конях, кращих камбоджійських порід, прикрашених 
золотими  ланцюжками,  —  всі  подібні  до  Ями  або  Вайшравани,  —  наводячи  жах  на  військо  ворога.  А 
прабхадраки з  панчалів,  чисельністю в  шість  тисяч,  з  піднятою зброєю,  на  чудових  конях різної  масті,  з  
оздобленими золотом прапорами на своїх колісницях, з натягнутими луками, що змушують тремтіти своїх  
ворогів потоками стріл, вирішивши вмерти разом, пішли за Дхріштадьюмною.

Чудові  коні  масті  рудувато-коричневого  шовку,  обвішані  гарними золотими ланцюжками,  весело  й 
бадьоро помчали Чекитану. Вуй же Савьясачина Пуруджит, прозваний інакше Кунтібходжа, відправився на 
найкращих, слухняних конях однакової масті кольору веселки (триколірні). А коні однакової масті з небесами 
(темно-блакитні?), начебто помережані зірками, мчали на битву царя Рочаману. Строкаті, чорноногі, чудові 
коні, покриті золотою кольчугою, помчали сина Джарасандхи — Сахадеву. А найчудовіші строкаті коні, які  
однакові мастю зі стеблами блакитного лотоса й швидкістю дорівнюють соколам, помчали Судамана. Коні  
масті плямистої червоної лані, з блідо-жовтими смужками на тілі, везли царевича Панчали Синхасену, сина  
Гопаті.  У  того  тигра  серед  чоловіків  —  володаря  панчалів,  що  відомий  під  ім’ям  Джанамеджайя,  були  
найчудовіші  коні  масті,  однакової  з  гірчичними квітами.  Величезні,  швидкі  коні  масті  бобового  кольору 
(темно-сині), прикрашені золотими ланцюжками, зі спинами кольору кислого молока й мордами, подібними 
до місяця, швидко помчали правителя панчалів. Хоробрі красноголові коні, мастю подібні до стебел очерету 
(булані), а блиском схожі з тичинками лотосу, мчали Дандадхару.

Витривалі  коні,  прикрашені  золотими ланцюжками,  із  черевом кольору качки  чакраваки (білуваті), 
везли Сукшатру,  сина володаря косалів. Високі, гарні коні величезних розмірів, добре навчені, прикрашені  
золотими  гірляндами,  помчали  Сатьядхріті,  щасливого  в  битві.  Шукла  відправився  на  білих  конях,  із  
прапором, у панцирі й з луком у руці — все однаково білого кольору. А сина Самудрасени — Чандрадеву,  
наділеного страшною міццю, помчали коні, породжені на морському березі, мастю подібні до місяця. Коні 
однакової масті із синім лотосом, прикрашені золотом і гарними плетеницями квітів, мчали на битву Шайбью 
Читраратху.  Найчудовіші  коні  масті  квітів  рослини  калайя,7 з  білими  і  червоними  смужками,  помчали 
Ратхасену,  непереможного у бою. А того царя, нищителя патаччарів («злодіїв»),  про якого кажуть,  що він 
найхоробріший з усіх людей, везли коні кольору папуги (білі). Обвішаного красними гірляндами Читраюдху, у 
гарній броні та озброєнні, та з гарним прапором, мчали найчудовіші коні однакової масті з квітами дерева  
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кіншука. Цар же Ніла відправився на синіх конях, із прапором, у панцирі й з луком у руці — все однаково  
синього кольору.

Із захисним щитом від зіткнення колісниць, із прапором і луком у руці — усе оздоблено різного виду  
перлинами — на гарних конях, із прапорцями й прапорами, виступив на битву Читра. А ті найчудовіші коні,  
які були однакової масті з пелюстками блакитного лотосу, помчали Хемаварну, сина Рочамани. Витривалі в  
битві й здатні на славні подвиги коні, що походять з країн Шараданда і Ануданда, мастю подібні до курячого  
яйця, везли Дандакету. Коні масті, подібної до квітів кущів атаруша, везли сто сорок тисяч найголовніших 
воїв-колісничних, що пішли за правителем пандьїв. Коні різної масті й з різноманітними мордами помчали 
героя Гхатоткачу — прапор усіх воїв-колісничних. Найчудовіші коні золотавої масті пішли з усіх боків за  
кращим з царів — справедливим Юдхіштхірою, що стояв на чолі війська. А на відмінних конях різної чудової  
масті проїхали прабхадраки. Всі вони, із золотими прапорами, старанно приготувалися до битви, їдучи разом 
із Бгімасеною, і виглядали, о царю царів, подібно небожителям з Індрою на чолі. І всіх їх, що згуртувалися  
разом, перевершував своїм блиском Дхріштадьюмна. Однак же всі війська затьмарював своїм блиском син 
Бхарадваджи.

Так вістить розділ двадцять другий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 3
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Ті  вої-колісничні,  які  повернулися  до битви на чолі  з  Врікодарою, могли б змусити до втечі  навіть 

військо самих богів. Далебі ж бо, людина тут народжується уже підвладна велінням долі. І в ній же криється  
причина, що всі бажання людини насправді є іншими ніж хотілося б очікувати. На тривалий час був вигнаний 
Юдхіштхіра до лісу, де жив він, носячи заплетену косу, одягнений в шкуру антилопи. Він також провів деякий  
час, залишаючись невпізнаним для людей. І ось, навіть він зібрав це велике військо для бою. Що інше могло  
це бути, крім причетності злощасній долі мого сина? Адже безсумнівно, людина з’являється на світло, уже 
зв’язана владою долі. Внаслідок цього вона втягується в такі умови, в яких опинятися сама вона не бажає. 
Адже Юдхіштхіра мав тяжкі злидні, віддавшись згубній пристрасті, пов’язаній з грою в кості. Але він, завдяки  
щасливій долі, знову придбав собі союзників. «Половина кекайїв пішла за мною, також кашики й косали! З 
іншого  боку,  чеди  й  ванги примкнули  теж до  мене.  Велика  земля  ця  — для  мене,  о  батьку,  але  не  для 
Партхи!», — так казав мені, о візнику, ще колись злобливий Дурьйодхана.

Під доброю охороною, серед полків його військ, Дрона був однак убитий у бою сином Паршати! Чим  
же іншим це може бути, крім втручання долі? Як, справді, могла смерть прийти до Дрони серед царів, — 
міцнорукого,  майстерного в усіх  видах зброї  та  завжди радого до  битви?  Охоплений великим горем,  я  в  
повному замішанні. Почувши, що Бгішму й Дрону, обох, убито, я не смію жити далі. Те, що прозорливий 
Кшаттрі,  о  сину  мій,  сказав  мені,  сповненому любові  до  свого  сина,  те  все,  о  візнику,  отримано  тепер 
Дурьйодханою разом зі мною! Якщо, покинувши Дурьйодхану, я захотів би врятувати інших синів своїх, то 
такий вчинок безсумнівно був би вкрай жорстоким, але цей тяжкий гріх не був би смертю для них. Адже та  
людина,  яка,  залишивши добродійність,  віддається лише корисливості,  втрачає блага цього світу і  йде до 
нижчого стану.

І сьогодні також, о Санджайє, я не бачу, аби залишилося щось від цього нашого царства, коли сила його 
духу зломлена і коли сам хребет його розтрощено. Адже як може залишитися що-небудь, коли два видатні 
героя, на яких завжди покладаючись ми жили, пішли від нас навіки, — пішли ті обидва тура серед людей,  
сповнені терпіння? Це очевидно. Однак розкажи мені тепер, як відбувалася битва. Хто боровся там, хто бив 
ворогів і хто були ті жалюгідні вої, які розбігалися від страху? Розкажи мені також про Дхананджайю, про те,  
що робив той бик  серед  воїв-колісничних.  Це  від  нього  виникає  у  нас  сильний страх і  особливо — від  
ворожого племінника нашого (Бгіма). Розкажи також, о Санджайє, як сталося, коли пандави повернулися на 
битву, те страшне зіткнення між залишками моїх військ і воями, які повернулися. І кого там зупинили герої,  
які перебували серед моїх військ?

Так вістить розділ двадцять третій у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 4
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Коли пандави повернулися  до битви,  побачивши Дрону,  якого вони покривали стрілами мов хмари 

закривають сонце, великий жах охопив нас. Густий пил, що здійняли вони, огорнув твоє військо. І коли Дрона 
зник з поля зору, ми вважали його вбитим. Бачачи тих хоробрих і могутніх лучників, які прагнуть зробити  
свою страшну справу,  Дурьйодхана без зволікання став примушувати свої війська. Він звернувся до них з  
такими словами: «О володарі людей, стримуйте військо пандавів у міру ваших сил, сміливості й прихованої  
сили, та згідно обставин!». Тоді син твій Дурмаршана, побачивши Бгіму здалеку, наблизився до нього і облив 
його зливою стріл, бажаючи уберегти життя Дрони. Розгніваний у запалі бою, він обсипав його стрілами, — 
подібно самій Смерті. Бгіма теж, у відповідь, ударив на нього стрілами. І страшною була тоді сутичка, яка  
відбулася між ними.
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Тим  часом  ті  герої  у  війську  твоєму,  мудрі  та  вправні  стрільці,  очолені  своїми  начальниками, 
відкинувши  страх  перед  смертю,  кинулися  проти  своїх  ворогів  у  бій.  Крітаварман,  о  володарю народів,  
намагався затримати сина Шині, який наступав, того героя — окрасу битви, котрий волів перехопити Дрону. 
Але син Шині, розлютований, зупинив його, повного гніву, потоками своїх стріл. Крітаварман же, у відповідь,  
стримував  його,  як  збуджений  від  тічки  слон  протиборствує  іншому розлютованому слонові.  А  володар 
Синдху,  грізний  лучник,  зупинив  могутнього  лучника  Кшатрадхармана  (син  Дхріштадьюмни),  який 
обрушився  на нього і  метав потоки стріл,  намагаючись втримати його подалі  від Дрони.  Кшатрадхарман,  
зрізавши прапор і лук володаря  Синдху,  вдарив люто численними, жалючими стрілами в усі  його життєво 
важливі  місця.  Тоді,  взявши  інший  лук,  правитель  Синдху  з  великою  вправністю  рук  влучив  у 
Кшатрадхармана в тій битві стрілами, цілком зробленими із заліза. Субаху посилено стримував подалі від  
Дрони свого хороброго брата Юютсу, могутнього воїна на колісниці, що старався у битві заради пандавів.  
Тоді Юютсу двома гострими й добре загартованими стрілами відсік Субасі обидві руки, подібні до залізних 
брусів, у той час як він однією рукою метав стріли, а іншою тримав лук. Правитель мадрів стримував кращого 
з  пандавів  —  царя  Юдхіштхіру,  справедливого  душею,  як  берег  морський  стримує  буйний  океан.  Цар 
справедливости вкрив його безліччю стріл, здатних простромити життєво важливі місця. А володар мадрів, у 
відповідь простромивши сина Панду шістдесятьма чотирма стрілами, видав голосний рик. І коли він кричав  
так, кращий з пандавів двома стрілами із бритвоподібними вістрями зрізав його прапор і лук,  — і вої тоді  
привітали його голосними вигуками.

Також і цар Бахліка разом зі своїм військом стримував стрілами царя Друпаду, який напирав на нього на  
чолі  своїх військ.  І  та  битва  між двома старими воями,  котрі  були  на  чолі  своїх військ,  була  страшною, 
подібною сутичці двох слонів — могутніх ватажків своїх стад, одержимих тічкою. Вінда й Анувінда — обоє 
царевича Аванті — разом з військами рушили проти Вірати, царя матсьїв, що стояв на чолі свого війська, як  
колись Індра й Агні виступили проти демона Бали. І та страшна, безладна битва між матсьями і кекайями, у  
якій коні, вої на колісницях і слони боролися безстрашно, нагадувала бій між богами і асурами. Бхутакарман,  
він же Сабхапаті, відволікав від Дрони сина Накули Шатаніку, коли той підступав, викидаючи потоки стріл.  
Потім нащадок Накули трьома добре відточеними стрілами із серповидним вістрям позбавив його рук і голови 
в тім бою. А Вівіншаті стримував відважного Сутасому, героя, коли той підступав до Дрони, викидаючи зливи 
стріл. Сутасома ж, однак, збуджений гнівом, простромив свого стрия, прямолітними стрілами й, одягнений ув  
обладунки, не відвернувся від битви.

Потім Бгімаратха, брат Дурьйодхани, шістьма гострими, швидколітними залізними стрілами відправив 
Шальву разом з його кіньми й візником у житло Ями. А Шрутакармана (син Сахадеви), який линув до нього 
на конях, мастю подібних до павичів, стримував син Читрасени, твій онук,  о великий царю! Ті двоє твоїх  
онуків, обидва непереможні в герці і прагнучі вбити один одного, боролися несамовито заради успіху цілей  
своїх  батьків.  Побачивши  Пратівіндхью,  який  стояв  на  головній  ділянці  бою,  син  Дрони  Ашваттхаман, 
бажаючи  оборонити  честь  свого  батька,  стримував  його  своїми  стрілами.  Розгніваний,  Пратівіндхья  тоді  
простромив гострими стрілами Ашваттхамана, який носив зображення левиного хвоста на своєму прапорі і  
стояв у битві заради свого батька. Син же Дрони облив старшого сина Драупаді (Пратівіндхья) зливами стріл, 
о туре серед мужів, начебто сівач, що розкидає насіння в ґрунт під час посіву. Лакшмана, син Дурьйодхани  
стримував нищителя патаччарів, — того, о царю, хто серед обох військ вважався найхоробрішим. Але той,  
зрізавши лук і прапор Лакшмани, о нащадку Бгарати, і викидаючи на нього потоки стріл, сяяв пишнотою.

Юний Вікарна, наділений великою мудрістю, стримував Шикхандіна, юного сина Яджнясени, в той час 
як  той  вступив  у  бій.  Син  Яджнясени  потім  огорнув  його  сіттю  своїх  стріл.  Відбивши той  потік  стріл,  
могутній син твій виглядав блискуче.  Ангада стримував своїми стрілами в битві хороброго Уттамауджаса,  
коли той ринувся на Дрону.  І  та сутичка між тими обома левами серед людей була  лютою і  збільшувала 
радість їх обох та всіх воїв.  Могутній  лучник Дурмукха,  наділений великою силою, стримував хороброго  
Пуруджита,  інакше  іменованого  Кунтібходжею,  в  той  час,  як  той  кинувся  на  Дрону.  Пуруджит  ударив 
Дурмукху  між  брів  залізною  стрілою.  Від  цього  лице  його  виглядало  красиво,  подібно  лотосу  разом  зі  
стеблинкою. А Карна стримував зливами своїх стріл п’ятьох братів-кекайїв, осінених червоними прапорами,  
коли вони кинулися на Дрону. Сильно розгнівані, вони теж обсипали його потоками своїх стріл.  Карна ж, у 
відповідь, покривав їх сіттю стріл знову й знову. Покриті  й завалені стрілами, ні Карна, ні п’ятеро братів 
зовсім не були видні разом з їхнім конями, візниками, прапорами й колісницями.

Сини твої Дурджайя, Джайя і Віджайя протидіяли Нілі, правителеві Каші та Джайї, — троє проти трьох.  
І битва та була страшною та збільшувала радість глядачів, подібно сутичці між левом, тигром і гієною з однієї 
сторони  і  слоном,  буйволом  і  биком  — з  іншої.  Обидва  брата  Кшемадхурті  й  Бріханта  висікли  в  битві  
гострими стрілами Сатьякі з роду Сатвата, у той час як він ринувся на Дрону. І та січа між ним і тими двома 
здавалася вкрай дивною, подібною сутичці в лісі між левом і двома відбірними слонами, одержимими тічкою.  
Цар чедіїв, сильно розгніваний, мечучи стріли, відволікав від Дрони царя Амбаштху, — одного, який завжди 
радіє битві. Амбаштха ж простромив його довгою стрілою, здатною зломити навіть кості. Й той, випустивши з  
рук  свій  лук  зі  стрілами,  упав  тоді  з  колісниці  на  землю.  Шляхетний  Кріпа, син  Шарадвана,  стримував 
невеликими стрілами Вардхакшемі з роду Врішни — саме втілення гніву у битві. Ті, хто дивилися на Кріпу й 
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Вардхакшемі, знавців різних прийомів ведення бою, котрі боролися так один з одним, — ті були так поглинені  
битвою, що не могли думати про інші справи.

Син Сомадатти заради звеличення слави Дрони стримував царя Манімана, завжди невтомного, коли той 
виступив на битву.  Маніман же швидко зрубав лук і прапор, потім знову прапор, візника й парасоль сина  
Сомадатти й скинув  його з  колісниці.  Поспішно зістрибнувши потім з колісниці,  той згубник недругів,  із  
зображенням жертовного стовпа на своєму прапорі, зарубав чудовим мечем свого супротивника разом з його 
кіньми, візником, прапором і колісницею. Потім, зійшовши знову на свою колісницю й узявши інший лук, він,  
сам керував кіньми, і почав, о царю, знищувати військо пандавів. Палицями й кийками, дисками, короткими  
дротиками й  сокирами,  пилом і  вітром,  вогнем і  водою,  попелом і  грудками  землі,  соломою й деревами 
заподіюючи страждання, розбиваючи й ламаючи, убиваючи й примушуючи тікати ворогів, кидаючи їх на лави 
ворожого війська й цим жахаючи його, з’явився тоді Гхатоткача, бажаючи захопити Дрону.

Але з тим ракшасом зіштовхнувся у сутичці, різною зброєю і у різному бойовому спорядженні ракшас  
Аламбуса, збуджений гнівом. І той двобій між двома видатними з ватажків ракшасів був подібний тому, який 
відбувався колись між Шамбарою і царем безсмертних. Так,  — хай буде тобі благо,  — відбувалися сотні  
двобоїв між воями на колісницях, слонами, кіньми і піхотинцями у твоєму та їхньому військах при загальному 
безладному змішанні. Дійсно, подібної битви ніколи раніше не було ні бачено, ні чутно, такої, як та, котра 
відбувалася між воями, що завзято зосередилися на знищенні або захисті Дрони. Справді, багато було герців,  
які спостерігалися там усюди на бойовищі. Деякі з них були жахливі, деякі — гарні, а деякі — вельми люті, о  
володарю!

Так вістить розділ двадцять четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
В той час, як ті вої, повернувшись для битви, так виступали друг проти друга по окремих підрозділах, як  

боролися Партхи й мої вої, наділені великою силою? Що також робив Арджуна проти війська саншаптаків? І 
що робили саншаптаки, у свою чергу, проти Партхи, о Санджайє?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Коли ті вої, повернувшись для битви, так виступали друг проти друга по окремих підрозділах, твій син  

Дурьйодхана сам кинувся тоді на Бгіму разом зі своїм загоном слонів. Як слон зі слоном у бійці, як завзятий  
бик із завзятим биком при зіткненні, так і Бгіма, викликаний самим царем, ринувся на загін слонів у війську  
кауравів.  Вправний у битві  й наділений величезною міццю рук,  син Прітхи швидко розтрощив той загін 
слонів,  о найгідніший! Ті  слони, виглядом подібні до пагорбів,  в тічці  з  усіх  частин тіла,  були залізними  
стрілами Бгімасени приведені в замішку й примушені повернути назад. Як вітер розганяє всюди скупчення  
хмар,  так  і  син Павани (Ваю)  розвіяв ті  загони ворожих слонів.  І  Бгіма,  який метав стріли в тих слонів, 
виглядав  блискуче,  подібно  висхідному  сонцю,  яке  розсіює  свої  промені  в  усі  куточки  світу.  І  слони, 
простромлені  стрілами  Бгіми  і  вкриті  кров’ю,  виглядали  гарно,  подібно  різноманітним  хмарам  на  небі, 
пройнятим променями сонця.

Тоді  Дурьйодхана,  збуджений  гнівом,  наблизившись  до  сина  Вітру,  який вчинив  таке  спустошення 
серед слонів,  простромив його гострими стрілами. У відповідь Бгіма,  з налитими від гніву кров’ю очима,  
бажаючи відправити охоронця землі в оселю Ями, в одну мить поцілив його своїми гострими стрілами. Але  
той, з тілом, знівеченим стрілами, і розпалений шаленством, прохромив, посміхаючись злегка, Бгімасену, сина  
Панду,  залізними  стрілами,  блискучими  мов  промені  сонця.  У  відповідь  Пандава  двома  стрілами  із 
серповидним  вістрям  швидко  зрізав  його  лук,  а  також  зображення  слона  на  його  прапорі,  зроблене  з 
дорогоцінних каменів і помережане перлинами. Бачачи Дурьйодхану, якого так мучив Бгіма, о найгідніший,  
володар  Анги  верхи  на  слоні  кинувся  туди,  щоб  привести  в  сум’яття  сина  Панду.  Але  того  слона,  що 
підступав  з  ревінням,  подібним гуркоту  хмар,  Бгімасена  глибоко  простромив  залізною стрілою між двох 
опуклостей на чолі. І простромивши наскрізь його тулуб,  стріла встромилася глибоко в землю. І слон тоді 
звалився немов скеля розколота громовицею. Коли слон падав і разом з ним — володар млеччхів, Врікодара, 
швидкий у своїх діях, відітнув йому голову стрілою із серповидним вістрям ще до того, як він гримнув об 
землю. І коли герой той упав, військо його розбіглося, причому коні, слони й вої на колісницях, охоплені  
сум’яттям, чавили піших воїв, що розвернулися для втечі. І коли ті війська всі розбіглися в усі боки, володар 
Прагджьйотиши тоді кинувся на слоні проти Бгіми. Подібно слонові на якому Магхаван переміг дайтьїв і  
данавів,  той  найперший  зі  слонів  стрімко  обрушився  на  Бгіму.  З  вухами  й  обома  передніми  ногами,  й 
згорнутим  хоботом,  з  вибалушеними  очима,  сповнений  люті,  він,  здавалося,  спалював  Пандава  немов 
палаючий вогонь. Тоді, о найгідніший, голосний шум піднявся серед усього війська і пролунали вигуки «Ай,  
ай! Бгіму вбито слоном!». Налякане тим лементом військо пандавів раптом побігло туди, о царю, де перебував 
Врікодара.  Тим часом цар Юдхіштхіра,  думаючи,  що Врікодару вбито,  оточив Бхагадатту з  усіх  боків за  
допомогою панчалів.  Оточивши його звідусіль  безліччю колісниць,  він,  найчудовіший з воїв-колісничних,  
вкрив свого супротивника сотнями й тисячами гострих стріл. Але той володар гірських країв, розтинаючи 
залізним стрекалом густий заслін зі стріл, почав трощити пандавів і панчалів за допомогою свого слона. І той  
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подвиг, що ми побачили в бою, вчинений старим Бхагадаттою разом зі своїм слоном, був вельми дивним, о 
володарю народів!

Тоді цар дашарнів ринувся на володаря Прагджьйотиши на швидкому слоні, одержимому тічкою, ніби 
заходячи збоку для нанесення удару своєму суперникові.  І відбулася між тими двома слонами, страшними 
виглядом, битва, як колись між двома крилатими горами, вкритими деревами. Слон володаря Прагджьйотиши, 
нападаючи на слона володаря дашарнів і повертаючи назад, розпоров йому бік і вклав його на місці. Тоді сам  
Бхагадатта сімома блискучими наче промені сонця, дротиками, убив свого ворога, який сидів на слоні, саме в  
той час, коли останній готовий був звалитися зі свого сидіння. Але тут Юдхіштхіра, підступивши до царя 
Бхагадатти, оточив його з усіх боків потужним загоном колісниць. Стоячи на слоні, оточений звідусіль воями 
на колісницях,  він виглядав блискуче,  ніби сяйливий вогонь на горі  посередині  густого  лісу.  А слон той 
кружляв серед щільно зімкнутого кола воїв-колісничних — грізних лучників, які випускали на нього зливи 
стріл.

Тоді цар Прагджьйотиши, натиснувши запеклого слона свого великим пальцем ноги, стрімко погнав 
його на колісницю Ююдхани. І могутній слон, схопивши колісницю онука Шині, закинув її убік з великою 
потугою.  А Ююдхана вчасно урятувався втечею. Але його візник,  піднявши великих коней колісниці,  що  
походять із Синдху, і наздогнавши Сатьякі, зупинився поруч з ним, і той знову підхопився на ту колісницю.  
Тим часом той слон, знайшовши проміжок, поспішно вибрався з кола колісниць і почав перекидати всіх царів, 
які намагалися перешкодити йому. Царі ж, ті бики серед людей, яких лякав так той єдиний слон, що швидко  
біг, вважали його в бою за сотні подібних йому. І справді, Бхагадаттою, який сидів на тому слоні, були гнані  
пандави, як колись царем богів, що сидить на Айраваті, були гнані данави. І в той час як панчали розбігалися в  
усі сторони, піднявся серед них дуже голосний і жахливий шум, від слонів і коней.

Тоді як війська пандавів були так биті Бхагадаттою в сутичці, Бгіма, обійнятий гнівом, знову кинувся  
проти  володаря  Прагджьйотиши.  Але  слон  останнього  налякав  коней  його,  коли  той  нападав  на  нього,  
обливши їх водою з хобота, і вони тоді винесли Партху з бойовища. Потім проти Бхагадатти швидко рушив на 
своїй колісниці Ручипарван, син Акріти, поливаючи його зливою стріл, немов це був сам Руйнівник. Але тут,  
володар гірських країв,  красний тілом, відправив Ручипарвана прямою стрілою в житло Вайвасвати.  Коли 
впав той герой, син Субхадри й сини Драупаді, Чекитана, Дхріштакету і Юютсу почали вимотувати слона. 
Бажаючи вбити його, вої ті, видаючи голосні гуки, почали поливати його потоками стріл, подібно тому як 
хмари своїми зливами зрошують землю. Тоді, підігнаний майстерним погоничем за допомогою п’ят, стрекала 
і великого пальця ноги, слон швидко кинувся вперед з витягнутим хоботом, з нерухомими очима й вухами.  
Розтоптавши коней Юютсу, він тоді убив його візника. Однак син твій, охоплений сум’яттям, підхопився на  
колісницю сина Субхадри.

Тим часом той цар (Бхагадатта) на своєму слоні, мечучи стріли у ворогів, виглядав блискуче, подібно 
сонцю, яке розсіює свої промені всюди по землі. Тут син Арджуни (Абгіманью) поцілив його дванадцятьма 
стрілами,  Юютсу  — десятьма,  сини  Драупаді  простромили  його  трьома  стрілами  кожний,  стількома  ж  і 
Дхріштакету.  Той  слон,  обсипаний  стрілами,  пущеними  зусиллями  ворогів,  виглядав  велично,  подібно 
велетенській  хмарі,  пронизаній  променями  сонця.  Змучений  стрілами  ворогів,  той  слон,  якого  підганяв 
майстерно  і  старанно  візник,  став  перекидати  ворожих  воїв  ліворуч  і  праворуч.  Як  пастух  обходячи,  
втихомирює череди худоби  в  лісі,  так  і  Бхагадатта  не  раз,  оточуючи,  тіснив  те  військо  пандавів.  Немов  
каркання ворон, що швидко летять від нападу яструбів, піднімався голосний шум серед військ пандавів, котре 
швидко тікало з поля.

Той цар слонів, спонукуваний найкращим стрекалом, нагадував собою колишню крилату гору, о царю, і 
вселяв  у  ворогів  настільки  сильний  страх,  як  буремне  море  —  в  серця  купців.  Тоді  від  слонів,  воїв-
колісничних, коней і царів, які тікали у страхові, виник голосний і жахливий шум, що, о царю, наповнював 
землю,  повітряний  простір  і  небо,  головні  й  проміжні  сторони  світу  в  тій  битві.  А  цар  Бхагадатта  на 
найчудовішому зі слонів глибоко проникнув у ряди військ ворогів, як колись Вірочана — у ряди полків богів,  
під  доброю охороною премудрих  у  бою.  Почав  був  сильно дути  друг  вогню (вітер).  Пил  безперестанку 
затьмарював небо, а також бойові лави військ, і люди вважали того єдиного слона, який рискав у всі боки, за  
безліч слонів.

Так вістить розділ двадцять п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 6
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Ти запитуєш мене про подвиги Партхи у битві. Слухай же, о великий царю, про те, що зробив у битві 

Партха. Побачивши пил, який піднявся, і почувши ревіння слонів, яких трощив Бхагадатта, син Кунті сказав 
Крішні:  «Безсумнівно,  о  Нищителю  Мадгу,  цар  Прагджьйотиши  на  своєму  слоні  кинувся  з  великою 
стрімкістю на битву. Адже це від нього йде шум. Майстерний їздити й боротися на слоні, він не поступається 
самому Індрі на прі, він є першим або другим на землі серед могутніх воїв — така моя думка. А той його слон 
є  найкращим з  усіх  слонів,  який не має собі  суперника  в битві.  Байдужий до всякого шуму й наділений  
великою спритністю, він перемагає втому в сутичці. Здатний терпіти удари будь-якої зброї, ба, навіть дотик 
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вогню, о бездоганний, він один певно знищить сьогодні військо пандавів! Крім нас двох, немає нікого іншого,  
здатного зупинити його. Тому відправляйся поспішно туди де перебуває володар Прагджьйотиши. Пихатого,  
через дружбу із Шакрою, гордого силою й міццю свого слона, а також віком своїм, я сьогодні відправлю його 
дорогим гостем до Нищителя Бали!».

Тоді по слову Савьясачина Крішна поїхав туди, де Бхагадаттою знищувалося військо пандавів. Коли  
Арджуна  маючи  Крішну  візником  рушив  туди,  могутні  вої  на  колісницях  —  саншаптаки,  ліком  в 
чотирнадцять тисяч, що складалися з десяти тисяч тригартів, о володарю людей, і чотирьох тисяч тих, які 
зазвичай ішли за Васудевою (нараяни), вертаючись назад на ратнім полі, викликали його на битву. Побачивши 
війська  пандавів,  яких  трощив  Бхагадатта,  о  найгідніший,  і,  з  іншого  боку,  коли  Арджуну  викликали 
саншаптаки, серце його розділилося надвоє.  «Що ж тут  краще буде  мені  зробити,  — міркував  він,  — чи  
повернутися  мені  звідси  щоб  поборотися  із  саншаптаками,  чи  ж  відправитися  до  Юдхіштхіри?».  Коли 
Арджуна про це розмислив, о продовжувачу роду Куру, розум його нарешті зосередився твердо на вбивстві  
саншаптаків. І бажаючи один знищити в битві тисячі воїв-колісничних, син Васави раптом повернув назад.

Адже саме такий був задум обох — Дурьйодхани й Карни про спосіб убивства Арджуни. І це спонукало  
їх підготуватися до подвійної зустрічі з ним. Але Пандава у своєму коливанні, в яку зі сторін направитися,  
покружляв  навколо,  а  потім  на  колісниці  вирішивши  виступити  проти  найперших  воїв-колісничних 
(саншаптаків),  він  зруйнував  той  задум  ворогів.  Тоді  могутні  вої-колісничні  —  саншаптаки,  о  царю, 
випустили в Арджуну тисячі прямих стріл. Ні син Кунті, Партха, ні Крішна, званий інакше Джанардана, ні  
коні, ні колісниця, зовсім не були видні, о царю, будучи вкриті стрілами. І коли Джанардана знесилився і  
вкрився  потом,  Партха  тоді  зброєю  ваджра  знищив  більшу  частину  їх.  Сотні  відрубаних  рук  з  луками, 
стрілами й  тятивами у  стиснутих  долонях,  сотні  прапорів  і  коней,  візників  і  воїв-колісничних падали на 
землю. Величезні слони, добре споряджені, подібні великому пагорбу, вкритому деревами, або купам хмар,  
яких вражав стрілами Партха, без вершників падали на землю.

Коні  з  вершниками на спинах,  трощені  стрілами Партхи,  падали поцілені,  позбавлені  візерунчастих 
спинних  уборів  і  вуздечок,  з  розірваними  попонами.  Зрізані  Носієм  діадеми  за  допомогою  стріл  із 
серповидним вістрям, руки воїв падали там, маючи списи, щити й мечі замість нігтів або булави чи сокири у 
міцній  хватці.  Також  голови,  красою  рівні,  о  найгідніший,  ранковому  сонцю  або  лотосу,  чи  ж  місяцю,  
відітнуті  стрілами Арджуни, падали на землю. І коли Пхалгуна у гніві вбивав так ворогів різноманітними,  
добре прикрашеними й згубними стрілами, військо здавалося тоді палало. І при видовищі такого винищення 
війська Дхананджайєю, достоту, як слон нищить лотосове поле, юрби істот схвалили його вигуками: «Чудово, 
Чудово!».  Бачачи  той  подвиг  Партхи,  начебто  подвиг  самого  Васави,  Мадгава  здивувався  й,  ляскаючи  у  
долоні, вшанував його. Убивши тоді більшу частину саншаптаків — тих, які стояли у битві, Партха спонукав  
Крішну, звернувшись до нього зі словами: «Рушай до Бхагадатти!».

Так вістить розділ двадцять шостий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
І за бажанням Партхи, Крішна погнав білих коней, швидких наче думка, вкритих золотою збруєю, до 

війська Дрони. Тоді як він, найчудовіший з роду Куру, мчався туди, щоб урятувати свої війська, биті Дроною, 
Сушарман разом зі своїми братами пішов за ним із тилу, домагаючись битви. Тоді переможний Власник білих 
коней  сказав  непереможному  Крішні:  «Цей  Сушарман,  разом  із  братами  викликає  мене  на  битву,  о  
Непохитний! А це військо наше знову піддається знищенню Дроною північніше звідси, о нищителю ворогів!  
Під впливом саншаптаків серце моє коливається сьогодні щодо того, як мені варто діяти. Чи вбити мені тепер 
саншаптаків чи захистити від втрати свої власні війська, притиснуті ворогом? Ти знаєш, про що я думаю. То  
що  ж  тут  буде  краще  мені  зробити?».  І  на  сказані  ним  слова  нащадок  з  роду  Дашарха  повернув  назад 
колісницю й доставив Пандаву туди, де володар тригартів викликав його на битву. І тоді Арджуна простромив 
Сушармана сімома стрілами та зрізав його прапор, а лук двома стрілами із бритвоподібним вістрям. А брата 
володаря тригартів шістьма залізними стрілами Партха швидко відправив разом з кіньми й візником ув оселю 
Ями.

Тоді Сушарман, цілячись в Арджуну, метнув у нього залізний дротик, виглядом подібний до змії, а у  
Васудеву послав піку. Розсікши той дротик трьома стрілами й піку теж іншими трьома, Арджуна потоками 
стріл  позбавив  Сушармана  почуттів  і  повернув  назад.  І  коли  він  люто  спрямовувався  на  твої  загони,  
викидаючи зливи стріл, подібно Васаві, що рясно проливає дощ, ніхто серед твоїх військ, о царю, не посмів  
зупинити його. Подібно тому як вогонь спалює на своєму шляху суху траву, так і Дхананджайя просувався  
вперед, винищуючи серед кауравів могутніх воїв-колісничних своїми стрілами. І як живі істоти не в змозі  
виносити дотики вогню, так і твої вої не в змозі виносити непереборний натиск мудрого сина Кунті. Тож,  
хльостаючи  зливою  стріл  ворожі  війська,  Пандава  ринувся  проти  володаря  Прагджьйотиши,  о  царю,  як 
Супарна  кидається  на  свою  здобич.  Той  лук,  що  зігнув  Джишну,  лук,  що  на  прі  був  доброчинним  для 
недовговічних бгаратів і згубним для всіх ворогів, той самий лук, о царю, взяв у руки Арджуна для знищення 
кшатріїв, з вини твого сина, що вдався до злощасної гри в кості!
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Схвильоване так Партхою, теє військо твоє було потім розбите, о великий царю, мов човен вдарившись 
об скелю. Тоді десять тисяч лучників, відважні й шалені, вирішивши боротися до повної перемоги чи поразки,  
повернули  проти Арджуни.  Із  серцем,  позбавленим страху,  Партха,  той воїн  на  колісниці,  досвідчений у 
правилах дій навіть при великих нещастях і здатний переносити будь-який тягар битви, взяв на себе ту тяжку 
ношу. Як розлютований шістдесятирічний слон, що сходить тічкою, розтоптує зарості очеретів, так і шалений 
Партха трощив твоє військо. В час коли військо те піддавалося знищенню, володар людей Бхагадатта, на тому 
ж  своєму  слонові,  стрімко  помчав  проти  Дхананджайї.  Але  той  тигр  серед  мужів  на  своїй  колісниці 
безстрашно перехопив його. І те зіткнення між колісницею й слоном двох супротивників було вельми лютим. 
І  обидва  героя,  Бхагадатта  і  Дхананджайя,  рискали полем бою,  один  на  колісниці,  інший на  слоні,  обоє 
споряджені за всіма правилами науки бою.

Потім Бхагадатта, немов володар Індра, зі свого слона, видом подібного до хмар, облив Дхананджайю 
зливою стріл. Той же доблесний син Васави, однак, зливою своїх стріл припинив той потік стріл Бхагадатти  
ще до того, як вони могли досягти його. Але тут цар Прагджьйотиши, відбивши той потік стріл, уразив своїми 
стрілами міцнорукого Партху й Крішну, о нащадку Бгарати! І обгорнувши їх обох густою сіттю стріл, він 
спонукав  тоді  свого  слона  на  вбивство  Ачьюти  і  Партхи.  Побачивши  того  розлютованого  слона,  що 
насувається немов сама смерть, Джанардана поспішно зробив поворот колісницею зліва направо від слона.  
Хоча  й  представився  йому  зручний  випадок  убити  величезного  слона  разом  із  вершником,  але  однак  
Дхананджайя не захотів скористатися ним, пам’ятаючи про правила чесного бою. Той же слон, натомість,  
вимотавши інших слонів, колісниці й коней, о найгідніший, відправив їх усіх у царство Смерти. Й тоді запалав 
гнівом Дхананджайя.

Так вістить розділ двадцять сьомий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Такий розгніваний, що зробив Бхагадатті Пандава? І що зробив володар Прагджьйотиши Партсі? Про те 

повідж мені, як слід.
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
В той час, як обоє — Дашарха і Партха були так зайняті царем Прагджьйотиши, всі істоти вважали їх  

уже  близькими  до  самої  Смерти.  Й  справді,  о  володарю,  Бхагадатта  зі  спини  свого  слона  безупинно  
обрушував  зливи  стріл  на  обох  Крішн,  які  стояли  на  колісниці.  Він  простромив  сина  Деваки  стрілами, 
зробленими цілком із чорного заліза, із золотим оперенням, гостро відточеними на камені й випущеними з  
лука натягнутого до вуха. Ті гострі стріли, дотиком своїм рівні вогню, випущені Бхагадаттою, прохромивши 
наскрізь сина Деваки, увійшли потім у землю. Але тут Партха, розсікши його лук і розбивши сагайдак, почав 
боротися  із  царем  Бхагадаттою  немов  бавлячись.  Той  же  метнув  у  нього  чотирнадцять  гострих  пік,  що 
блискають мов промені сонця. Але Савьясачин розсік кожну з них на три частини. Потім син Пакашасани 
розніс збрую на тім слоні густою зливою своїх стріл, і той виглядав подібно цареві гір, позбавленого свого  
покриву з хмар.

Тоді володар Прагджьйотиши метнув у Васудеву дротик,  зроблений цілком із заліза, з позолоченим 
ратищем. Але той дротик Арджуна розітнув надвоє. Потім зрізавши парасоль і прапор царя за допомогою  
своїх стріл, Арджуна стрімко влучив володаря гірських країв десятьма іншими стрілами, посміхаючись при 
цьому.  Глибоко  простромлений  стрілами  Арджуни,  добре  оснащеними  оперенням  чаплі,  Бхагадатта  тоді 
розлютився  на  шляхетного  Пандава.  Він  метнув  у  голову Власника  білих  коней  кілька  дротиків  і  видав 
голосний рик.  Від  тих дротиків  діадема Арджуни  була  зрушена.  Арджуна  поправив ту діадему,  і  сказав, 
звернувшись  до  царя  Прагджьйотиши:  «Добре  дивися  на  цей  світ!».  Почувши  такі  слова,  Бхагадатта 
сповнився гніву й, узявши свій блискучий лук,  облив Пандава разом з Говіндою зливою стріл. Партха ж,  
розсікши його лук і зрізавши сагайдаки, стрімко вдарив його сімдесятьма двома стрілами по всім життєво  
важливим  місцям.  Навіть  будучи  так  поранений,  той  не  був,  однак,  перестрашений.  Перейнявшись  ще 
більшим гнівом, він освятив мантрами стрекало, перетворивши його на зброю вайшнава, і метнув у груди  
Пандава.

І  ту  нищівну зброю,  випущену  Бхагадаттою,  Кешава,  прикривши собою Партху,  перехопив  своїми 
грудьми.  І  з  тих  пір  та  зброя  стала  переможною  гірляндою  на  грудях  Кешави.  Тоді  зажурений  душею 
Арджуна,  промовив Кешаві:  «О Джанардано,  ти обіцяв мені колись,  що, не б’ючись сам, ти будеш лише 
правити моїми кіньми! Запевнивши мене так, о Лотосоокий, навіщо ж ти не стримуєш своєї обіцянки? Якби я  
опинився в лиху, або ж став нездатний відбивати натиск чи зброю ворога, то тоді тобі варто діяти так, але не 
діяти тоді, коли я стою у всеозброєнні! Адже за допомогою мого лука й стріл я в змозі перемогти ці три світи  
разом з богами, асурами й людьми, — і це тобі добре відомо!». Тоді Васудева сказав у відповідь Арджуні  
важливі  за  значенням слова:  «Слухай,  о  Партхо,  про цю таємну історію,  як  вона  сталася  була  колись,  о  
бездоганний!  Я  існую  в  чотирьох  формах,  вічно  зайнятий  охороною  світів!  Розділивши  себе  самого,  я 
визначаю благо світів.  Одна моя форма,  перебуваючи на Землі,  віддається заняттю подвижництвом.  Інша 
спостерігає за добрими й поганими діяннями у світі. Ще інша, прилучившись до світу людей, вершить справи. 

33



А, четверта, моя форма лежить у глибокому сні протягом тисячі років. Та форма моя, що пробуджується від  
сну наприкінці тисячі років, дарує в ту ж хвилину найчудовіші дарунки тим, хто заслуговує їх.

І  ось,  довідавшись якось,  що час  такий наступив,  Земля  попросила  в  мене  дарунок  для свого  сина 
Нараки.  Слухай  же  про  те,  який  це  був  дарунок!  — «Володіючи  зброєю вайшнава,  нехай  син  мій  буде  
непереможним для богів і асурів. Зволь мені дати ту зброю!», — почувши про такий дарунок, я дав тоді, за 
давніх  літ,  синові  Землі  ту найнадійнішу зброю вайшнаву.  І  сказав  я  тоді:  «Нехай ця зброя  буде  завжди 
надійною для захисту Нараки в бою. Ніхто не зможе вбити його! Захищений тією зброєю, син твій завжди  
буде нескоримий у всіх світах і буде трощити всі ворожі війська!». Сказавши «добре», мудра богиня пішла, 
досягши виконання свого бажання. А той Нарака теж став нескоримим і завжди втихомирював своїх ворогів. 
Це від нього,  о Партхо,  та зброя моя дісталася володареві  Прагджьйотиши. Немає жодного в усіх світах,  
включаючи навіть Індру й Рудру, кого б не перемогла та зброя, о найгідніший! Тому заради тебе вона була  
мною знешкоджена, і  довелося для цього порушити свою обіцянку.  Могутній асур тепер позбавлений тієї 
найвищої зброї. Убий же тепер, о Партхо, ворога свого, нескоримого в бою — Бхагадатту, того ненависника 
богів, точно так, як я вбив колись заради блага світів асура Нараку!».

І коли було сказано так шляхетним Кешавою, Партха раптово обсипав Бхагадатту гострими стрілами.  
Потім  міцнорукий  і  великий  духом  Партха  безстрашно вразив  слона  довгою залізною стрілою між двох 
опуклостей на чолі. І стріла, вдаривши слона немов блискавка у гору, увійшла в тіло аж до самого оперення,  
подібно тому як змія — у мурашник. З окам’янілим тілом він гепнувся бивнями об землю. І видаючи жалібне 
ревіння, той величезний слон випустив дух. Тоді прямою стрілою з наконечником у вигляді півмісяця Пандава 
простромив груди царя Бхагадатти. З грудьми, простромленими Носієм діадеми, цар Бхагадатта, позбавлений 
життя, упустив свій лук і стріли. Звісилося з його руки найчудовіше стрекало і впало додолу наче пелюстки  
від лотосу, коли його стебло стрясло від удару. І сам він, обвішаний золотими плетеницями, упав зі слона,  
подібного до стрімчака й прикрашеного золотими попонами, немов дерево карнікара усіяне квітами й зірване 
силою вітру з вершини гори. Убивши в бою того володаря людей, який відвагою нагадував самого Індру й був 
також другом Індри, син Індри (Арджуна) потім розтрощив інших твоїх воїв, які жадали перемоги, подібно 
тому як могутній вітер ламає дерева.

Так вістить розділ двадцять восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Убивши володаря Прагджьйотиши, що завжди був улюбленцем і другом Індри й мав невимірну міць,  

Партха  зробив  шанобливий  обхід  прадакшину навколо  нього.  Тоді  обидва  сина  царя  Гандхари  — брати 
Врішака  й  Ачала,  підкорювачі  ворожих міст,  рушили  проти  Арджуни.  І  ті  два  доблесних лучника  стали 
глибоко  простромлювати  Арджуну  спереду  і  ззаду,  гостро  відточеними  стрілами,  наділеними  великою 
стрімкістю.  Партха  натомість,  своїми гострими стрілами,  розніс  на  дрібні  частини  коней і  візника,  лук  і 
парасоль,  колісницю  й  прапор  Врішаки,  сина  Субали.  Потім  Арджуна  потоками  стріл  та  іншою різною 
зброєю,  знову  змусив  тремтіти  гандхарські  війська,  очолювані  сином  Субали.  Збуджений  гнівом,  
Дхананджайя  відправив  своїми  стрілами  в  царство  Смерти  п’ятсот  героїв-гандхарів  з  піднятою на  нього 
зброєю. Але той міцнорукий герой, швидко зійшовши з колісниці, коні якої були вбиті, зайшов на колісницю 
брата  свого  і  взяв  інший  лук.  Й  ті  брати  —  Врішака  і  Ачала,  обоє  стоячи  на  одній  колісниці,  почали 
поцілювати Бібхатсу знову й знову зливами стріл. І справді, обидва шляхетних царевича, обидва твої родичі з 
боку дружини — Врішала й Ачала разили Партху досить жорстоко, як колись Врітра й Бала тіснили Індру.  
Влучно б’ють по цілі ці два героя Гандхари, тож і почали вони знову вимотувати Пандаву, подібно тому як 
два спекотних літніх місяці розморюють світ потом і дощем. Але тих царевичів, обох тигрів серед людей — 
Врішаку й Ачалу, що стоять пліч-о-пліч разом на одній колісниці, о царю, Арджуна вбив однією стрілою. Тож  
обидва ті міцнорукі героя, із червоними очима, що нагадують собою левів, ті єдиноутробні брати, що мають  
однакові риси, упали разом мертві з колісниці. Їхні тіла, милі друзям і близьким, впавши з колісниці на землю,  
лежали там, поширюючи священну славу в усі десять сторін світу.

Побачивши обох своїх вуїв, що не відступають у битві, убитими, сини твої, о володарю народів, почали  
лити гіркі сльози. Побачивши своїх братів убитими, Шакуні, майстерний у сотні різних прийомів чарівництва,  
застосував  тоді  силу  ворожби,  щоб  спантеличити  обох  Крішн.  І  ось  кийки,  залізні  кулі  й  камені,  зброя 
шатагхни й дротики, булави, палі з залізними вістрями й мечі зі звивистим лезом, списи, дерев’яні молоти й 
піки, загострені тризубці, дрюччя, двосічні мечі й кігтеподібні гаки, палиці й сокири, бритвоподібні тесаки,  
стріли з  підковоподібним вістрями і  наліки,  стріли з  вістрям у вигляді  телячого зуба  та  складені  з  трьох 
членувань, диски й стріли з тупими наконечниками, метальна й різна інша зброя обрушилася на Арджуну з  
усіх сторін світу — головних і проміжних. Осли, верблюди й буйволи, леви й тигри, рогата худоба й хижі  
птахи,  ведмеді,  вовки і  стерв’ятники, мавпи й повзучі  гади,  різні  ракшаси і  зграї  ворон — всі  голодні та  
збуджені гнівом, кинулися на Арджуну.

Тоді син Кунті, Дхананджайя, той герой, знавець чудової зброї, викидаючи хмари стріл, швидко вдарив 
по них. І биті тим героєм за допомогою найвідбірніших та міцних стріл, вони піднімали голосні лементи й,  
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убиті, гинули всюди. Потім з’явилася густа пітьма й огорнула колісницю Арджуни. З того мороку різкі голоси 
гудили Партху.  Але Арджуна потужною зброєю  джьйотиша 8 розсіяв той морок. І коли пітьма розсіялась, 
з’явилися страшні водяні вали. Для осушення тих вод, Арджуна застосував зброю адітья. Під дією тієї зброї  
води були майже повністю осушені. Таким чином, усілякі мари, створювані щораз сином Субали, Арджуна 
швидко  руйнував  тоді  силою  своєї  зброї,  сміючись  при  цьому.  І  коли  вся  ворожба  була  зруйнована,  
притиснутий  стрілами  Арджуни  й  охоплений  страхом,  Шакуні  дав  драла  на  швидких  конях,  немов 
жалюгідний простолюдин.  Потім Арджуна,  знавець усіх  видів зброї,  показуючи ворогам свою перевагу у 
спритності, залив потоками стріл військо кауравів.

І теє військо сина твого, знищуване Партхою, розчахнулося на два потоки, о великий царю, начебто 
течія Ґанги зіштовхнувшись із горою. Одні з могутніх воїв-колісничних, направилися тоді до Дрони, інші ж, о 
царю, притиснуті Увінчаним, кинулися до Дурьйодхани. Потім ми не могли бачити те військо, бо воно було  
обкутане  густою  пітьмою.  Лише  дзенькіт  лука  Гандіви  було  чутно  мною  з  південної  сторони  поля. 
Заглушаючи  ревіння  сурм,  гуркіт  барабанів  і  звуки  інших  музичних  інструментів,  дзенькіт  лука  Гандіви 
досягав  самих  небес.  І  тоді  в  південній  частині  поля  знову  спалахнув  бій  —  жорстока  січа  між  воями,  
вправними у різних прийомах бою, з однієї сторони, і Арджуною — з іншої. Я, однак, пішов за Дроною. Різні 
загони військ  синів  твоїх,  о  нащадку Бгарати,  Арджуна  змітав  геть,  подібно тому як вітер  у  літню пору 
розвіює скупчення хмар на небі. Дійсно, коли він обрушувався, викидаючи зливи стріл, подібно Васаві, що  
рясно проливає дощ, ніхто серед твоїх військ не посмів зупинити того могутнього й шаленого лучника, того  
тигра серед людей.

Биті Партхою, ті вої твої були охоплені страхом. Багато хто з них, розбігаючись у різні боки, убивали 
своїх  же.  Стріли,  випущені  Арджуною,  оснащені  оперенням  чаплі  й  здатні  простромлювати  всяке  тіло,  
падали, застеляючи всі десять сторін світу, подібно зграям сарани. Простромлюючи коней, воїв-колісничних, 
слонів і піхотинців, о найгідніший, як змії — наскрізь мурашники, вони йшли в землю. Арджуна ніколи не 
випускав по другій стрілі в будь-якого слона, коня або воїна. Вражені кожний однією стрілою, вони падали,  
позбавлені життя. З убитими всюди людьми й кіньми, та поваленими слонами, захлеснутими зливою стріл,  
оголошуване  виттям  собак  і  шакалів  і  карканням  ворон,  те  поле  битви  являло  тоді  строкате  і  страшне 
видовище. Змучені стрілами, батько залишав свого сина, друг — свого кращого друга, а син залишав свого  
батька.  Тож,  усяка  людина була  тоді  звернена думками лише на власний захист і  порятунок.  Притиснуті 
стрілами Партхи, вої залишали навіть своїх верхових тварин.

Так вістить розділ двадцять дев’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 0
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли ті війська мої були розбиті сином Панду, о Санджайє, і коли всі ви швидко відходили з поля, яким 

же  був  напрям ваших думок?  Адже  коли  війська  розбиті  й  не  бачать  при  втечі  місця  пристановища,  то 
зімкнення їхніх рядів представляється завжди досить важким. Про все те розкажи мені, о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Хоча справа була така, о володарю народів, видатні з героїв, бажаючи зробити приємне твоєму синові й 

зберегти своє добре ім’я серед людей, пішли за Дроною. І в тому жахливому становищі, коли зброя ворогів  
була  піднята  і  Юдхіштхіра  був  на  доступній  відстані,  вони  безстрашно  пішли  за  своїм  воєначальником, 
роблячи похвальні подвиги. Скориставшись недоглядом Бгімасени, невимірного в силі, доблесного Сатьякі й  
Дхріштадьюмни,  о  володарю,  ті  вої  обрушилися  на  військо  пандавів.  «Дрону,  Дрону  треба  убити!»,  — 
примушували люті панчали. «Не допустіть вбивства Дрони!», — спонукували твої сини всіх кауравів. «Дрону,  
Дрону убийте!»,  — кричали одні.  «Бережіть  Дрону!»,  — викрикували  інші.  Між кауравами і  пандавами, 
здавалося, йшла гра, де ставкою був Дрона. На який би потік колісниць панчалів не нападав Дрона, там усюди  
з’являвся Дхріштадьюмна, царевич Панчали. І між тим як відбувався страшний бій, порушувалися правила,  
згідно яким супротивник міг вибирати собі гідну пару. Герої виступали проти героїв, а боягузливі йшли проти 
найперших.

Та пандави не могли бути  залякані  ворогами.  З іншого боку,  пам’ятаючи про всі  свої  злидні,  вони 
змушували тремтіти лави ворожих військ.  Хоча й наділені скромністю, але все ж у владі  гніву й помсти,  
спонукувані силою та міццю своєю, вони вступили в ту страшну битву, жертвуючи життям, заради знищення  
Дрони.  Сутичка  героїв,  невимірних у  силі,  що грають  у  лютій  битві  ставки  на  власні  життя,  нагадувала  
зіткнення заліза з каменем. Старці не могли навіть згадати, о великий царю, про подібний бій, бачений чи  
чутий ними колись. І в тому побоїщі героїв, Земля, обтяжена тягарем через величезне скупчення військ, ніби 
почала тремтіти. Бо від скупчення й метушні туди й сюди військ розгніваного Аджаташатру й сина твого, 
стояв  шум,  який  наче  змушував  заціпеніти  саме  небо.  Але  тут  Дрона,  наскочивши  на  підрозділи  військ 
пандавів, обчислених тисячами, нишпорячи ратним полем, почав розтрощувати їх гострими стрілами. І коли 
вони були так притиснуті  Дроною, вершителем надзвичайних подвигів, його зупинив сам Дхріштадьюмна,  
верховний  воєвода  пандавів,  підступивши  до  нього.  І  та  битва,  яка  відбулася  між  Дроною  і  царевичем 
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Панчали,  була  вельми надзвичайною.  І  ніякого порівняння з  нею не може ніколи виникнути  — таке моє  
судження.

Потім Ніла, що нагадує собою вогонь, той герой, чиї стріли заміняють спалахи самого вогню, а лук — 
його  полум’я,  став  спалювати  військо  кауравів,  подібно  тому  як  вогонь  спалює  суху  траву.  І  коли  він 
знищував  ряди військ,  доблесний син Дрони, що раніше звернувся був  до нього щоб поборотися,  у дуже  
м’яких висловах сказав йому з посмішкою: «О Ніло, що за користь тобі в знищенні численних простих воїв  
полум’ям своїх стріл? Поборися краще зі мною одним і, сповнений гніву вдар на мене стрілами!». І коли він  
сказав так,  його, чия зовнішність нагадувала букет лотосів, чиє лице було подібне квітці лотосу,  а очі  —  
пелюсткам його, — Ніла поцілив своїми стрілами. Глибоко й раптово ним простромлений, син Дрони трьома 
гострими стрілами із серповидним наконечником розсік лук, прапор і парасоль свого супротивника.

Швидко зіскочивши зі своєї колісниці, Ніла, тримаючи у руках щит і найчудовіший меч, захотів зітнути 
голову нащадка Дрони з тулуба, подібно птахові, що несе здобич у своїх пазурах. І коли він заніс уже був меч 
свій, син Дрони з легкою посмішкою зітнув стрілою із серповидним вістрям голову прикрашену гарним носом 
і сережками, о бездоганний! І герой той, з лицем, що нагадує повний місяць, з очима, подібними до пелюсток 
лотосу, високий на зріст і з грудьми подібним до квітки лотосу, убитий, упав на землю. І військо пандавів, 
сильно  засмучене,  почало  тремтіти,  коли  Ніла,  блискучий  міццю,  був  убитий  так  сином  наставника.  І  
подумали  тоді,  о  найгідніший,  всі  ті  могутні  вої-колісничні  пандавів:  «Овва,  як  же  зможе  син  Васави  
врятувати нас од ворогів, коли він, могутній, на південній стороні бойовища учиняє різанину серед залишків 
саншаптаків і у війську пастухів-нараянів?».

Так вістить розділ тридцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Врікодара, однак, не міг стерпіти поразки свого війська. І він простромив Бахліку шістдесятьма, а Карну 

— десятьма стрілами. Але тут Дрона, бажаючи покінчити з його життям, уразив Бгіму в життєво важливі  
місця добре відточеними стрілами,  зробленими цілком із  заліза,  з  гострими наконечниками.  Потім  Карна 
обсипав  його  дванадцятьма  стрілами,  Ашваттхаман  — сімома,  а  цар  Дурьйодхана  —  шістьма.  Могутній 
Бгімасена  у  відповідь  поцілив  їх  усіх.  Дрону  він  уразив  п’ятнадцятьма,  а  Карну  —  десятьма  стрілами, 
Дурьйодхану — дванадцятьма й сина Дрони — вісьмома стрілами. І піднімаючи голосний крик, він вступив у 
бій із ними. І в тій сутичці, де вої зневажали своїми життями й смерть була легко досяжна,  Аджаташатру 
спонукав тих воїв до порятунку Бгіми. І ті герої, невимірні в потузі — Ююдхана й інші, обоє сина Мадрі та 
Панду направилися до Бгімасени.

І з’єднавшись разом, ті бики серед людей, сильно розгнівані, вступили у битву, бажаючи розтрощити 
військо  Дрони,  захищене  кращими  з  могутніх  лучників.  Справді,  ті  вої  на  колісницях,  сповнені  великої 
потуги, — Бгіма й інші, обрушилися несамовито на вороже військо. Однак Дрона, кращий з воїв-колісничних,  
без коливань перехопив тих видатних воїв-колісничних, наділених могутньою силою, тих героїв, що блищать  
у  битві.  Відкинувши  страх  перед  смертю,  вої  твої  виступили  проти  пандавів.  Вершники  стикалися  з  
вершниками,  так  само як і  вої  на  колісницях — з  воями на  колісницях.  Пускалися  в  хід  дротики проти 
дротиків,  мечі  проти мечів.  Відбувалася  й битва на сокирах.  Жахлива  битва  на мечах теж виникала  там, 
досягаючи своєї граничної гостроти. Від зіткнень між слонами, битва ставала дуже страшною. Один падав зі 
спини слона, інший — з коня, з пониклою вниз головою, а третій падав з колісниці, простромлений стрілою, о  
найгідніший! В тій шаленій січі, коли хтось падав, позбавлений обладунків, можна було спостерігати, як слон,  
ударивши його в груди, роздавлював йому голову.  Інші ж слони вбивали людей, які впали на ратнім полі.  
Другі ж, встромлюючись бивнями в землю при падінні, розривали при цьому тіла багатьох воїв-колісничних. 
Ще інші  слони  з  бивнями,  оповитими навколо  людськими нутрощами,  бродили  там  сотнями,  топчучи  й 
розчавлюючи сотні людей. А ще слони розтоптували на порох упалих воїв, піших і на колісницях, коней і 
слонів, одягнених у бронзову й залізну броню, немов це були лише густі зарості очерету.

Багато володарів людей, наділені скромністю, коли час їх настав, знаходили спокій на болісних ложах,  
вистелених стрілами с опереннями стерв’ятників. Там батько вбивав сина, обрушуючись на колісниці, також і  
син,  у  божевіллі,  переступаючи  всі  межі  дозволеного,  нападав  на  батька.  Ламалося  колесо  колісниці,  
відтинався прапор, падав на землю парасоль. Тягнучи за собою розірвану наполовину збрую, кінь тікав пріч.  
Падала  рука,  яку  відітнув  меч,  скочувалася  голова,  прикрашена  сережками.  Кинута  на  землю  могутнім 
слоном, розбивалася вщент колісниця. Убитий воїном на колісниці за допомогою залізної стріли, падав слон 
бездиханний. Разом зі своїм їздцем падав кінь, жорстоко битий слоном. Ішла велика, страшна битва, яка не 
знає меж моральности. «О батьку! О сину! Де ти, о друже? Стій! Куди ти біжиш? Бий! Неси! Убий його!», — 
такі й інші лементи, що лунали разом з голосним сміхом, вигуками й ревінням, чулися там. Кров людини,  
коня й слона змішалася разом. Пилюка від землі вляглася. Зневіра охопила боязких.

Там, де не було притулку, хоробрі вої, які бажали притулку, тягали один одного за волосся, люто билися 
на кулаках і хапали зубами й нігтями. Там можна було бачити, як у героя відрубувалася піднята рука, що  
стискає меч. В іншого ж вона відтиналася разом з луком або стрілою, чи ж зі стиснутим у ній стрекалом. Тут  
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хтось голосно викликав когось, другий же, повернувшись назад, тікав з поля. Там хтось зносив голову іншому 
з тулуба, коли той опинявся в межах досяжности. То один з голосним лементом накидався на ворога, а інший 
прожогом тікав від крику. Там один убивав гострими стрілами своїх, а інший — ворогів. Тут слон, подібний  
до гірської вершини, повалений залізною стрілою, падав на землю і лежав, нагадуючи загату в річці під час  
спекотної пори. А там слон, що сходить тічкою, немов гора зі стікаючими по ній струмочками, розтоптавши 
своєю ногою воїна-колісничного, разом з його кіньми й візником, стояв на ратнім полі. Побачивши хоробрих 
воїв,  досвідчених у володінні  зброєю і  обагрених кров’ю,  які  разять один одного,  багато хто з  боязких і  
слабких серцем впадали були у безпам’ятство. Дійсно, все навкруги стало жахливим. Нічого не можна було 
більше  розрізнити.  Позаяк  військо  було  обкутане  пилом,  виникла  страшна  плутанина,  поза  межами 
дозволеного.

Тоді воєначальник пандавів, говорячи «Тепер час», швидко повів пандавів, кваплячи їх, хоч ті завжди  
відрізняються великою стрімкістю. І корячись його наказу, славетні пандави, розтрощуючи вороже військо,  
кинулися до колісниці Дрони, як лебеді до озера. «Хапайте його! Біжіть друг до друга! Не бійтеся! Рубайте на  
шмаття!». Такі лунали буйні лементи біля колісниці неприступного Дрони. Потім Дрона, Кріпа і Карна, син  
Дрони та цар Джайядратха,  Вінда й Анувінда  — обидва правителя Аванті  й Шалья,  зупинили їх.  Але  ті  
непереборні  й  неприступні  вої-панчали  разом  з  пандавами,  натхненні  шляхетністю  свого  морального 
обов’язку, хоча й були биті стрілами, не залишили Дрони. Тоді, охоплений сильною люттю, Дрона, мечучи  
сотнями стріли, учинив страшне спустошення серед чедіїв, панчалів і військ пандавів. Дзенькіт його тятиви й 
хлопання його долонь було чутно в усіх напрямках, о найгідніший! Подібні до ударів грому, вони наводили 
страх на багатьох пандавів.

Тим часом могутній Джишну, знищивши безліч саншаптаків, примчався туди, де Дрона перемелював 
війська пандавів. Переправившись через велике озеро, де води заміняла кров і де сильними вирами служили 
потоки  стріл,  і  вбивши саншаптаків,  Пхалгуна  з’явився  там.  Тоді  як  він  був  овіяний великою славою,  а  
скритою міццю подібний до самого Сонця, побачили ми ознаку його — прапор із зображенням мавпи, що сяє  
блиском.  Висушивши океан саншаптаків  за  допомогою зброї  замість променів своїх,  той Пандава спалив  
також і кауравів, немов він був самим Сонцем, що сходить наприкінці юґи! Й справді, Арджуна спалив усіх 
кауравів жаром своєї зброї, подібно тому як димно-знаменний вогонь, виникаючи наприкінці юґи спалює всі 
суті.  Вражені ним тисячами стріл, вої,  що борються на слонах, верхи на конях і  на колісницях, падали на  
землю, випускаючи з рук зброю, поцілені тими потоками стріл. Деякі видавали сумні звуки, інші ж голосно 
кричали, а треті,  влучені  стрілами Партхи, падали,  позбавлені життя.  Пам’ятаючи про добрі  звичаї  воїна,  
Арджуна не вбивав тих з нападників, які падали або тікали від битви.

Більша частина  кауравів,  чиї  колісниці,  коні  й  слони були  розтрощені,  вдалися  до  втечі,  піднімали 
голосні крики волаючи про допомогу: «О Карно,  о Карно!  Пробі!». Зачувши ті закличні лементи прагнучих 
захисту,  син Адхіратхи голосно пообіцяв їм словами — «Не бійтеся!»,  і кинувся назустріч Арджуні.  І він, 
найчудовіший з воїв бгаратійських, що борються на колісницях, радість усіх Бгаратів, найкращий зі знавців 
зброї, викликав тоді до дії зброю агнея. Однак Дхананджайя зливою своїх стріл розметав потоки стріл того  
героя, що тримає блискучий лук і викидає потоки палаючих стріл! Відбиваючи зброєю зброю й мечучи стріли  
у свого супротивника, він видавав голосні кличі. Потім Дхріштадьюмна, Бгіма й Сатьякі, могутній воїн на 
колісниці,  підступивши  до  Карни,  поцілили  його  кожний  трьома  прямими  стрілами.  Син  Радхи,  однак, 
відбивши зброю Арджуни зливами своїх стріл, розсік у тих трьох луки трьома стрілами з усіченим вістрям. З  
розсіченими  луками,  герої  ті  виглядали  подібно  зміям  позбавленим  отрути.  Мечучи  дротики  зі  своїх  
колісниць,  вони  видавали  голосні  левоподібні  рики.  Й  ті  люті  дротики,  наділені  великою  стрімкістю  й 
блискаючі подібно зміям, пущені руками, линули прямо на сина Адхіратхи. Але розметавши кожний з них  
трьома гострими стрілами й відразу метнувши стріли в Партху, могутній Карна видав голосний клич.

Тоді  Арджуна,  простромивши  сина  Радхи  сімома  стрілами,  убив  молодшого  брата  Карни  трьома 
гострими стрілами. І вбивши потім Шатрунджайю (другий молодший брат Карни) шістьма стрілами, Партха 
стрілою із серповидним вістрям раптово зніс голову Іпаті (третій молодший брат Карни), коли той стояв на 
колісниці. Так на очах у синів Дхрітараштри й перед лицем Сина візника три його єдиноутробних брата були 
вбиті  Увінчаним — одним без  сторонньої  допомоги.  Потім Бгіма,  зіскочивши зі  своєї  колісниці,  подібно 
синові Вінати, убив чудовим мечем п’ятнадцять прихильників Карни. І зійшовши знову на свою колісницю й  
узявши  інший  лук,  він  простромив  Карну  десятьма  стрілами,  а  візника  його  й  коней  —  п’ятьма. 
Дхріштадьюмна теж, взявши кращий меч і блискучий щит, убив Чандравармана й Бріхаткшатру Паураву. Тоді  
й царевич Панчали, стоячи на своїй колісниці і узявши інший лук, поцілив Карну сімдесятьма трьома стрілами 
й видав голосний рик у бою. Онук Шині також, взявши інший лук, блиском подібний луку Індри, влучив у  
сина візника шістдесятьма чотирма стрілами й видав левоподібний рик. І розсікши лук Карни двома вправно 
випущеними стрілами із  серповидним вістрям,  він  ще раз  уразив  Карну в обидві  руки  й  у  груди  трьома 
стрілами.

Тоді Дурьйодхана, Дрона й цар Джайядратха визволили сина Радхи з океану Сатьякі, який вже поринав 
був у нього. Тоді й Дхріштадьюмна і Бгіма, син Субхадри й сам Арджуна, Накула і Сахадева стали охороняти  
Сатьякі в тій битві. Саме так відбувалася ця дуже страшна битва заради знищення всіх лучників, як твоїх, так і  
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ворожих, які боролися зневажаючи життям. Слони, кіннота, колісниці й піхотинці були зайняті піхотинцями,  
колісницями,  слонами  та  кіннотою.  Вої  на  колісницях  були  зайняті  слонами,  піхотинцями  і  кіннотою.  
колісниці й піші вої — колісницями і слонами. Спостерігалися також коні, що схопилися з кіньми, слони — зі  
слонами, вої на колісницях — з воями на колісницях, а також піхотинці — з пішими воями. Така відбувалася  
битва, повна страшної плутанини, що радує людожерів і м’ясоїдних тварин, між тими могутніми людьми, які 
безстрашно стояли лицем до лиця. І тим самим, вона збільшувала число населення царства Ями!

Безліч слонів, колісниць, коней і піхотинців були тоді знищені людьми, колісницями, кіньми і слонами.  
Слони були вбиті слонами, вої на колісницях з піднятою зброєю — воями-колісничними, коні — кіньми й 
піхотинці — полками піших воїв. Були вбиті також слони колісницями, великі коні — відбірними слонами,  
люди — конями й коні — найкращими воями. З висолопленими язиками, вибитими зубами, і вибалушеними 
очима,  з  роздробленою  збруєю  і  прикрасами,  знаходили  істоти  свою  загибель  на  землі.  Деякі,  страшні 
виглядом, були вбиті й повалені у порох іншими, оружними різного виду чудовою зброєю, і під ударами ніг  
коней і  слонів були  розтоптані  й сильно спотворені  копитами тварин і  ободами коліс  колісниць.  Тоді  як 
відбувалося там страшне побоїще,  солодке для хижих звірів,  птахів і  ракшасів,  ті  могутні  вої,  розгнівані,  
убиваючи один одного,  нишпорили полем,  виявляючи всю свою силу.  І  сильно виснажені  й потопаючі  у 
потоках крови, обидва війська дивилися тоді одне на одне. Тим часом сонце зайшло за гору Заходу і війська ті  
повільно відійшли кожне у свій табір, о нащадку Бгарати!

Так вістить розділ тридцять перший у Дронапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО САНШАПТАКІВ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО САНШАПТАКІВ
1 Саншаптаки (sañçaptakāh) — букв. «клятвенники», воїни-союзники, що дали врочисту клятву боротися разом до  

повної перемоги або вмерти ніколи не відвертаючись від битви і відвертаючи інших від втечі з поля бою. (  вгору)
2 Пастухи-нараяни (або просто: нараяни) — (nārāyaņāç са gopālāh) — прізвисько пастухів-воїнів Крішни. Певно, це  

варто  розуміти  як  ім’я  загальне  від  Нараяни,  що  сходить  до  імені  самого  Крішни,  котрий  є  втіленням  на  землі  
найвищого божества Вішну-Нараяни. Нараяни становили військо Крішни, надане ним Дурьйодхані, й тому боролися  
проти пандавів. (  вгору)

3 Немов одинаки (ekacarā iva), тобто самотньо бродять, здичавілі, слони які відбилися від стада. (  вгору)
4 Васудана  (vasudāna)  —  цар  країни  Паншу  (pānçurāşţra  -  «Піщана  країна»),  древньої  області  в  Індії,  місце  

розташування якої не з’ясовано. (  вгору)
5 Гравець (kitavah) — цікаве тут уживання такого грубого епітета стосовно Юдхіштхіри. У деяких варіантах  

тексту він замінений іншим словом. (  вгору)
6 Бахлі, або Балхі (bāhlі, або bālhі) — назва країни, зазвичай ототожнюється з Бактрією (нині Балх), певно, те ж,  

що й Бахліка, або Балхіка. (  вгору)
7 Калайя (kalāya) — вид рослини із квітами темного кольору (різновид горошку).  Масті квітів рослини - тобто  

упереміж чорні - так згідно Нілакантсі. (  вгору)
8 Зброя джьйотиша (astra…jyotişa) — назва міфічної зброї, яка нібито викликає яскраве, сліпуче світло. (  вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ВБИВСТВО АБГІМАНЬЮ

Р о з д і л  3 2
С а н д ж а й я  м о в и в :
Через те, що спочатку ми були розбиті Пхалгуною, невимірним у силі, й завдяки також даремності даної 

Дроною урочистої обітниці, через те що Юдхіштхіра був добре захищений, твої вої виявилися переможеними 
в битві. І всі вони, у розбитих панцирах, вкриті пилом, у сильній тривозі кидали в усі сторони боязкі погляди. 
Тоді, за згодою сина Бхарадваджи зробивши відхід до табору,  після того як вони були подолані ворогами,  
влучними стрільцями, і сильно осоромлені ними в битві, вої твої чули про невимірні переваги Пхалгуни, які  
прославлялися невидимими істотами, і про дружбу Кешави з Арджуною, про яку говорять усі. І вони провели  
ніч, немов одержимі прокльоном, міркуючи про хід подій і перебуваючи в повній мовчанці.

На світанку наступного дня Дурьйодхана Дроні, з прихильности до нього, сказав з м’якосердим гнівом, 
у великій душевній зневірі від успіху своїх ворогів. Добре обізнаний на слові, сповнений гніву від успіхів  
ворога,  він  так  сказав  привселюдно  для  всіх:  «Безсумнівно  ми  скинуті  тобою в  становище  сторони,  яка  
повинна була бути знищена тобою, о найчудовіший зі знавців священної мудрости! Бо ти не схопив сьогодні  
Юдхіштхіру, хоча він і опинився в межах твоєї досяжности! Той ворог, якого ти жадаєш схопити в бою, не  
може визволитися від тебе, коли він попався тобі на очі, якщо навіть він буде охоронятися пандавами разом із  
самими богами. Задоволений, ти дав мені врочисту обіцянку. Тепер же ти дієш зовсім інакше. Шляхетні, як  
ти,  ніколи  не  обманюють  надій  того,  хто  відданий  їм!».  Почувши  сказане  йому так  Дурьйодханою,  син  
Бхарадваджи відчув велику незручність.  І звернувшись до царя,  він сказав:  «Ти не повинен вважати мене  
таким! Я завжди намагаюся виконувати те, що приємно тобі. Три світи разом з богами, асурами і гандхарвами, 
якшами, зміями і ракшасами не в змозі перемогти силу Носія діадеми. Там, де Говінда, творець всесвіту,  і  
Арджуна, очільник війська, чия ж сила може протистояти їм, крім Триокого Володаря (Шива)? Я кажу тобі 
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правду сьогодні,  і  ніколи це не буде  інакше! Сьогодні  я повалю могутнього воїна на колісниці,  одного з 
видатних героїв серед пандавів. Я вишикую військо таким бойовим шиком, що буде непроникним навіть для  
богів. Однак, о царю, яким-небудь способом необхідно відвести Арджуну з поля бою! Бо немає нічого, що не 
було б відомо йому, або ж не може бути досягнуте ним у битві. Адже ним звідусіль придбані всілякі знання, 
що стосуються війська».

І коли так було сказано Дроною, юрби саншаптаків знову викликали на битву Арджуну,  на південну 
сторону поля. І відбувся там між Арджуною і його ворогами такий бій, про який не було ніде бачено чи чуто.  
З іншого боку, бойові лави, вишикувані Дроною, о царю, виглядали блискуче. Дійсно, вони були нестерпні  
для  погляду,  подібно  сонцю,  коли  воно  котиться  опівдні  обпалюючи  усе  під  собою.  І  той  непроникний 
колесоподібний бойовий шик, о нащадку Бгарати, Абгіманью, за наказом стрия свого, прорвав у запалі бою в  
багатьох місцях. Зробивши важкий подвиг і вбивши героїв тисячами, він нарешті зіштовхнувся із шістьма 
героями відразу й потрапив у владу сина Духшасани. Від цього ми сповнилися великої радости, а пандави  
зневірилися від сильного горя. І після того як був убитий син Субхадри, о царю, наші війська зробили відхід  
до табору на нічний спочинок.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли, о Санджайє, я почув, що вбито в битві сина того лева серед людей, що ще не вступив у вік, серце 

моє розривається  на  шмаття!  Безжальний,  дійсно,  цей закон  кшатріїв,  установлений  законодавцями,  коли 
хоробрі обрушують свою зброю навіть на дитину! Розкажи мені про те, о сину Гавальгани, яким робом такі  
численні вої, вправні у володінні зброєю, убили ту дитину, хоча й викохану в палаці, але все ж яка рискала без  
страху ратним полем? Розкажи мені про те, о Санджайє, як розважалися наші вої у битві з сином Субхадри,  
невимірним у силі, який волів проникнути в наш бойовий шик колісниць?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Те, про що ти запитуєш мене, о володарю царів, тобто про вбивство сина Субхадри, я повідаю тобі  

повністю. Слухай же, о царю, уважно, як наші вої розважалися з тим парубком, який бажав проникнути в ряди 
наших військ.  Подібно лісовим мешканцям у  лісі,  що буяє  чагарниками,  травами й деревами,  коли вони 
оточені звідусіль лісовою пожежею, — твоїх воїв обійняв страх.

Так вістить розділ тридцять другий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 3
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
П’ятеро пандавів разом із Крішною, хоч і  здійснюють надзвичайно суворі  подвиги в битві,  та хоч і 

втомлені від своїх подвигів, але нескоримі навіть богами. У справедливості, у діяннях, за походженням, за  
вдачею своєю, славою і  успіхом,  не було  ніколи і  не буде  іншої  такої  людини,  рівної  чеснотами Крішні.  
Щедрий,  відданий  правді  та  справедливості,  цар  Юдхіштхіра,  завдяки  шануванню  брахманів  та  іншим 
подібним чеснотам, завжди може мати третє небо. Сам Руйнівник, наприкінці юґи, о царю, доблесний син 
Джамадагні й Бгімасена, що твердо стоїть на прі, — всі троє, кажуть, рівні між собою. Для Партхи ж, власника 
лука Гандіви, здатного виконувати свої клятви у бою, я не знаходжу порівняння з кимось на Землі.

Побожна шанобливість до старших, уміння зберігати таємницю, скромність, самоприборкання, гарна 
зовнішність  і  хоробрість  —  ці  шість  чеснот  завжди  перебувають  у  Накули.  Священними  знаннями, 
важливістю своєю, м’якістю вдачі, справедливістю, геройством і силою доблесний Сахадева подібний двом 
божествам  Ашвінам.  Всі  ті  численні  гідності,  які  є  у  Крішни,  й  ті  чесноти,  які  є  у  пандавів,  — вся  та  
сукупність чеснот спостерігалася в Абгіманью одному! Твердістю він був рівним Юдхіштхірі, поведінкою — 
Крішні, подвигами він рівний Бгімасені, страшному у своїх діяннях, а красою своєю, мужністю й священними  
знаннями був подібний Дхананджайї. Скромністю ж він був рівним Сахадеві й Накулі.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Я хочу, о візнику, почути докладно про Абгіманью, непереможного сина Субхадри. Яким чином був він  

убитий на ратнім полі?
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
О великий царю, наставником був утворений колесоподібний бойовий шик. Там були розміщені всі царі  

нашого табору,  кожний з них подібний Шакрі.  Були там згуртовані  й усі  царевичі.  Всі  вони дали клятву  
стояти один за одного. Всі були з прапорами, оздобленими золотом. Всі вони носили червоні шати, всі були в  
червоних прикрасах. Всі вони мали червоні прапори й усі були прикрашені золотими плетеницями. Їх було  
десять тисяч — непохитних лучників. Виставивши спереду себе онука твого Лакшмана, вродливого лицем, всі  
які однаково співчували один одному в нещасті й однаково виявляючи сміливість друг перед другом, всі вони 
змагалися друг перед другом у перевазі і були віддані благу один одного.

А  цар  Дурьйодхана  був  оточений  могутніми  воями  на  колісницях  Карною,  Духшасаною і  Кріпою, 
осінений білим парасолем. Він блищав пишнотою під помахами опахал з буйволових хвостів, подібно царю 
богів. А на чолі того війська стійким воєначальником був Дрона, який нагадує висхідне сонце. Також стояв 
там і цар країни  Синдху,  прекрасний собою і незборимий мов гора Меру.  Стоячи поруч із царем  Синдху, 
очолені Ашваттхаманом, перебували там, о великий царю, і тридцять твоїх синів, подібних тридцяти богам. А  
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поруч  із  царем  Синдху  блищали  могутні  вої-колісничні:  цар  Гандхари  —  гравець  Шакуні,  Шалья  й 
Бхурішравас.

Так вістить розділ тридцять третій у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Тоді на ті нескоримі бойові лави, захищені сином Бхарадваджи, рушили партхи, очолювані Бгімасеною. 

Також Сатьякі й Чекитана, і Дхріштадьюмна — син Паршати, відважний Кунтібходжа й Друпада, могутній  
воїн на колісниці, син Арджуни Абгіманью і Кшатрадхарман, Бріхаткшатра могутній, Дхріштакету, володар 
чедіїв,  обидва  сина  Мадрі  Накула  і  Сахадева,  та  Гхатоткача.  Відважний  Юдхаманью  і  Шикхандін  
непереможний, Уттамауджас  непереборний і  Вірата,  могутній воїн на колісниці.  Сини Драупаді,  збуджені  
гнівом,  і  доблесний син Шишупали,  кекайї,  сповнені  могутньої  сили,  і  срінджайї  тисячами — ці  й інші,  
майстри у володінні  зброєю і  одержимі  в  битві,  раптово ринулися  разом з  почтом на сина Бхарадваджи,  
бажаючи  поборотися.  Однак  усіх  їх,  тільки-но  вони  наблизилися  разом,  доблесний  син  Бхарадваджи 
безстрашно стримав могутнім потоком своїх стріл. Як величезні водяні вали, обрушуючись на непробивну 
скелю,  або як  буремне  море,  досягаючи своїх  берегів,  відкочуються  назад,  вони не  могли підступити  до 
Дрони.  Биті  стрілами,  випущеними з  лука  Дрони,  о  царю,  пандави не  в  змозі  були  встояти перед сином  
Бхарадваджи.

І так сила рук Дрони, яку ми бачили, була досить надзвичайна, бо панчали разом зі срінджайями не 
могли підступитися до нього. Побачивши Дрону, який наступав у сильному гніві, Юдхіштхіра подумав про 
різні засоби для перешкоди його просуванню. Але вирішивши під кінець, що Дрону неможливо зупинити ким-
небудь  іншим,  Юдхіштхіра  поклав  той  важкий  і  нестерпний  тягар  на  сина  Субхадри.  Звернувшись  до 
Абгіманью,  того  нищителя  ворожих  героїв,  що  був  не  нижче  самого  Васудеви  й  чия  міць  була  більш 
невимірна,  ніж  у  Пхалгуни,  він  сказав  йому  такі  слова:  «О  сину  мій,  дій  таким  чином,  щоб  Арджуна,  
повернувшись од саншаптаків, не міг ганити нас! Ми не знаємо, як прорвати колесоподібні бойові лави! Лише  
ти, або Арджуна,  чи Крішна, чи ж Прадьюмна можуть прорвати той шик! Але неможливо, о міцнорукий,  
знайти іншого, п’ятого щоб вчинив такий подвиг! О Абгіманьє, тобі слід дати дарунок батькам твоїм, вуям і  
військам усім, гідний тебе, о сину мій! Швидко взявши зброю, розтрощи бойові лави Дрони, бо Дхананджайя, 
о сину мій, повернувшись із бою, буде гудити нас усіх!».

А б г і м а н ь ю  н а  т е є :
Бажаючи перемоги батькам моїм, я в бою проникну в той міцний, непохитний і найчудовіший шик, 

встановлений Дроною, і розтрощу його. Бо батько мій навчив мене способу прориву і розтрощення подібної 
лави. Я не зможу, однак, вибратися звідти, якщо опинюся в якій-небудь небезпеці!

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Прорви з боєм цей шик, о найчудовіший, і зроби прохід для нас. Ми ж підемо за тобою шляхом, яким 

рушиш ти, о сину мій! У битві ти рівний самому Дхананджайї. Лишень ти проникнеш у лави ворога, о сину  
мій, ми підемо за тобою, охороняючи тебе з усіх боків!

Б г і м а  с к а з а в :
Я  сам  піду  за  тобою,  також  Дхріштадьюмна  і  Сатьякі,  панчали,  кекайї  та  матсьї,  а  також  усі  

прабхадраки. Прорваний тобою один раз, бойовий шик ми знову й знову розірвемо в різних місцях, убиваючи 
в ньому видатних воїв!

А б г і м а н ь ю  с к а з а в :
Я проникну в цей неприступний шик Дрони, як збуджений гнівом метелик проникає у палаючий вогонь.  

Сьогодні я зроблю такий подвиг, який буде прийнятним для обох родів.1 Я виконаю те, що подарує радість 
моєму вуєві, й батькові моєму.2 Сьогодні всі істоти побачать юрби ворожих воїв, яких тіснитиму в битві я,  
позбавлена допомоги дитина!

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Позаяк  ти,  захищений  цими  тиграми  серед  мужів,  могутніми  лучниками,  цими  воями,  подібними 

садхьям, рудрам чи марутам, або рівними в доблесті вісьмом Васу,  Агні або й самому Адітьї, наважуєшся  
прорвати непроникний шик Дрони і, позаяк ти говориш так, то нехай сила твоя, о сину Субхадри, зросте!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Почувши такі  слова Юдхіштхіри,  Абгіманью поквапив свого візника  наказавши йому:  «О Сумитро,  

швидко поганяй коней до ратного поля, до війська Дрони!».
Так вістить розділ тридцять четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Вислухавши слова мудрого Царя справедливости, син Субхадри, о нащадку Бгарати, поквапив візника 

їхати до війська Дрони. І спонукуваний його вигуками «Їдь, рушай!», візник, о царю, сказав тоді у відповідь  
Абгіманью такі слова: «О довговічний, неймовірно важкий тягар покладено на тебе пандавами! Упевнившись 
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своїм розумом у можливості нести його, ти повинен потім вступити у битву. Адже наставник Дрона майстер у  
володінні найвищою зброєю і досвідчений у битві! Ти ж викоханий у розкошах і догоді, хоча і вправний у  
битві!».

Тоді Абгіманью, сміючись, сказав візникові таке слово: «О візнику, хто ж цей Дрона! І хто, знову ж, усі  
ці кшатрії? Із самим Шакрою, що сидить на Айраваті, разом із сонмами безсмертних, я міг би поборотися на  
головній  ділянці  бою.  Немає  у  мене  найменших побоювань  сьогодні  перед  усіма  кшатріями!  Це  вороже 
військо не заслуговує  навіть бути прирівняним к шістнадцятій частини мене самого! Май я навіть вуя — 
Вішну, підкорювача всесвіту, о сину сути, або батька мого Арджуну, своїм супротивником у битві, страх не  
опанував би мною!». Абгіманью потім, зневаживши тими словами візника, сказав йому: «Рушай негайно до 
війська Дрони!».

І візник тоді, не дуже радісний душею, погнав трирічних його коней, вкритих золотими попонами. І ті  
коні, які поганяв Сумитра до війська Дрони, помчалися до самого Дрони, о царю, з великою швидкістю й 
відвагою. Помітивши його, який нісся до них таким чином, всі каурави, очолювані Дроною, виступили проти 
нього, у той час як пандави пішли за ним. І син Арджуни, що перевершує самого Арджуну, одягнений у золоті  
лати й  осінений  чудовим  прапором із  зображенням  дерева  карнікара,  ринувся,  палко  бажаючи битви,  на 
могутніх воїв-колісничних, очолюваних Дроною, подібно тому як левеня накидається на слонів.

Тоді ті вої, намагаючись захистити свої бойові лави, почали наносити удари по Абгіманью. І на хвилину 
відбулося  там збурення,  що,  здавалося,  нагадувало  вир,  який утворився  від  падіння Ґанги в океан.  І  між 
героями,  що  боролися  вражаючи один  одного,  о  царю,  розпочалася  люта  і  страшна  січа.  І  в  той  час  як 
відбувався той бій, котрий вселяє жах, син Арджуни, прорвавши на очах у самого Дрони той бойовий шик,  
проникнув у нього. Але коли він проникнув усередину лав ворогів і почав знищувати їх, великі загони слонів,  
кінноти,  колісниць  і  піхотинців  з  піднятою зброєю  оточили  того  могутнього  бійця.  Оголошуючи  Землю 
звуками різних музичних інструментів, усяким шумом, закликами й гнівними словами, грізними вигуками й  
левиними кличами, вигуками «Стій, стій!», лютими вигуками схвалення, лементами «Не йди! Постій! Іди до  
мене!», багаторазовими вигуками «Цей! Це я! Туди!»,  — оголошуючи Землю ревінням слонів, дзенькотом 
дзвіночків та прикрас, вибухами сміху і  стукотом копит та ободів коліс, вої кауравів обрушилися на сина  
Арджуни.

Але спершу, той герой, спритний у володінні зброєю і знавець вразливих місць супротивника, швидко й 
неухильно обсипаючи стрілами, здатними вражати життєво важливі місця, сам убив юрми нападників. Биті  
різного  виду  гострими  стрілами,  вони  нападали  на  нього  на  ратнім  полі,  подібно  тому  як  зграї  сарани 
накидаються на палаючий вогонь. А Абгіманью швидко засіяв землю їхніми тілами й різними частинами тіл,  
як жерці устеляють вівтар при жертвопринесенні стеблами трави куша. І син Арджуни відрубав тисячами 
красиві округлі руки твоїх воїв. Деякі із цих рук мали шкіряні запобіжники й нап’ястки від удару тятиви, інші  
тримали сагайдаки й луки, ще інші стискали мечі або щити, стрекала чи віжки, треті — піки й сокири. деякі  
тримали кулі або стріли із залізними наконечниками чи списи, інші ж — загострені палі й залізні булави або  
піки,  загострені  тризубці.  Ще  котрісь  стискали  короткі  дротики  або  загострені  залізні  дрюки,  або  ж  — 
метальні дротики чи добірні гаки. Деякі тримали батоги й величезні мушлі, інші — колючі дротики й залізні  
топірці. Деякі стискали дерев’яні молоти й інші види метальної зброї, декотрі мали тенета або важкі дрюки чи  
камені. І всі ті руки були прикрашені браслетами й помащені дуже приємними пахощами й притираннями. І  
через ті руки, обагрені кров’ю і яскраво-червоні на вигляд, о великий царю, те поле прі здавалося гарним, 
начебто воно було засіяно п’ятиголовими зміями, роздертими Гарудою, о найгідніший!

Син Пхалгуни також вистелив бойовище безліччю голів ворожих воїв, голів, прикрашених витонченими 
носами, гарними обличчями й локонами, без усяких вад і з прекрасними сережками. із саднами на нижніх  
губах, скусаних з люті, які рясно спливали кров’ю. Прикрашені чудесними вінками, коронами й тюрбанами, 
дорогоцінними каменями й перлами, блиском подібні до сонця або місяця, вони, здавалося, нагадували собою 
лотоси,  позбавлені  стебел.  Запашні  тонкими пахощами,  вони у свій час могли говорити слова  приємні  й  
доброчинні. Тут  таки валялися всюди, виглядом нагадуючи повітряне місто гандхарвів і як слід оснащені,  
колісниці супротивника, позбавлені дишель спереду і потрійних бамбукових тичин, вони красувалися лише 
ратищами прапорів, поваленими на них. Одні були з розбитими задками, бічними дишлями і осями, а також 
ободами й спицями. Інші були без коліс та частин чи навіть днищ, і усілякі знаряддя на них були розбиті.  
Оснащення всякі були з них збиті, а вої на них — убиті тисячами. Перетворюючи всі колісниці ці на уламки,  
Абгіманью з’являвся тут і там.

Своїми стрілами з тонко відточеним вістрям він порубав на шматки ворожих слонів і воїв на слонах 
разом із  прапорами,  стрекалами й знаменами,  також сагайдаки й панцири, попруги,  мотузки  навколо шиї  
слонів, попони і дзвіночки, хоботи й кінчики бивнів. Так само й піших воїв, які охороняли з тилу ноги слонів.  
Там можна було бачити безліч коней, що походять з Ванаю (Аравія?), гірських областей, Камбоджі, Аратти й 
Бахли,  із  хвостами,  вухами  й  скляними очима,  швидких і  добре  навчених,  з  вправними вершниками,  що 
борються дротиками, списами й піками, із султанами  на  головах і чапраками та з прикрасами на хвостах у 
вигляді розсмиканих жмутів волосся. Багато з них лежало з висолопленими язиками, вибалушеними очима й  
вивернутими тельбухами. Вершники лежали поруч убиті, а упряж на тваринах була розірвана. Розпростерті 

41



так,  вони доставляли насолоду зграям кровожерливих  хижаків.  Із  посіченими обладунками  й  панцирами, 
випускаючи кал і сечу, вони плавали в них. Так валячи кращих коней у воїнстві твоєму, Абгіманью виглядав  
блискуче.

Зробивши без сторонньої допомоги надважкий подвиг, як колись — незбагненний Вішну, Абгіманью 
розтрощив  твоє  величезне  військо,  що  складається  з  трьох  видів.  Він  знищив також твоїх  піших  воїв,  о 
нащадку Бгарати! І побачивши те військо, сильно посічене сином Субхадри, одним без сторонньої допомоги,  
своїми  гострими  стрілами,  немов  воїнство  асурів  —  Скандою,  твої  вої  та  сини  твої  кидали  в  усі  боки  
божевільні  погляди.  З  пересохлими горлянками,  метушливими  очима,  з  укритими  потом  тілами,  на  яких 
волоски піднялися від жаху,  втративши впевненість у перемозі  над ворогом, вони прийняли тоді  рішення 
втекти з поля бою. Бажаючи врятувати свої життя, вони називали один одного по своїх і родових іменах та,  
залишаючи поранених своїх синів і батьків, друзів, рідних та родичів, зібралися дати драла, підганяючи своїх 
коней і слонів скакати на весь сприт.

Так вістить розділ тридцять п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 6
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Бачачи  своє  військо  розбитим  вщент  сином  Субхадри,  невимірним  у  силі,  Дурьйодхана,  сильно 

розгніваний, сам рушив проти нього. Побачивши царя, що повернув назад до сина Субхадри в бій, Дрона тоді,  
звернувшись до воїв, сказав: «Рятуйте свого володаря! Перед нами, на очах у нас самих, доблесний Абгіманью 
вбиває  все,  що  служить  йому  мішенню.  Так  наскочте  ж  швидко  на  нього,  не  бійтеся  й  захистіть  царя  
кауравів!».  І  тоді  вдячні  й  могутні  вої,  прихильні  до  Дурьйодхани  і  гордовиті  від  перемог,  стривожені 
небезпекою, оточили твого хороброго сина. Дрона й син Дрони, Кріпа й  Карна,  Крітаварман і син Субали, 
Бріхадбала й цар мадрів, Бхурі й Бхурішравас і Шалья, Паурава і Врішасена, мечучи гострі стріли, облили  
сина Субхадри могутньою зливою своїх стріл. І трохи пригнітивши його, вони врятували Дурьйодхану. Син 
Арджуни, однак, не міг стерпіти того, що в нього немов вихопили шматок з рота. Потужним потоком стріл 
завернувши назад тих могутніх воїв-колісничних, разом з їхніми візниками й конями, син Субхадри видав тоді 
левиний рик.

І почувши той його клич, подібний до рику лева, що жадає сирого м’яса, ці вої на колісницях, очолювані 
Дроною, не стерпіли його, охоплені знову сильною люттю. Оточивши його з усіх боків безліччю колісниць, о 
найгідніший, вони випустили в нього рясні  зливи найрізноманітніших стріл.  Твій онук,  однак,  розсік їх у 
повітрі перш ніж вони змогли досягти мети, своїми гострими стрілами, і простромив ними всіх тих воїв. І той  
подвиг його здавався вельми дивним. Тоді вони, розлютовані ним за допомогою стріл, подібних до отруйних  
змій, оточили сина Субхадри, який не відступав на прі, бажаючи вбити його. І схоже на бурхливий океан, те 
море твоїх військ стримував один він, як берег морський стримує житло макарів. І серед тих героїв, які билися 
так і вражали один одного, тобто Абгіманью і його прихильниками з однієї сторони та його супротивниками з 
іншої — не було нікого, хто відвернувся б від битви.

В той час як відбувалася та люта й страшна битва, Духсаха простромив Абгіманью дев’ятьма стрілами.  
Духшасана  —  дванадцятьма,  Кріпа,  син  Шарадвана,  —  трьома,  а  Дрона  —  сімнадцятьма  стрілами,  що  
нагадують отруйних змій. Вівіншаті поцілив його двадцятьма стрілами, а Крітаварман — сімома, Бріхадбала 
— вісьмома, Ашваттхаман же — сімома. Бхурішравас влучив у нього трьома стрілами, а володар мадрів —  
сімома, Шакуні — двома стрілами, а цар Дурьйодхана — трьома. Але доблесний Абгіманью, о великий царю, 
начебто пританцьовуючи  з  луком  у  руці,  влучив  у  відповідь  кожного з  тих воїв  трьома стрілами.  Потім 
Абгіманью, сповнений люті на синів твоїх, що так докучали йому, виявив свою дивовижну силу отриману від  
самої природи і вправ. На добре виїжджених конях наділених швидкістю Гаруди або Вітру, цілком слухняних 
наказам свого візника, він швидко обрушився на спадкоємця  Ашмаки.3 Але той простромив його десятьма 
стрілами й вигукнув — «Стій!». Абгіманью тоді десятьма стрілами убив його візника й коней, зрубав прапор,  
обидві  його  руки,  лук  і  голову,  та  повалив їх на землю,  сміючись при цьому.  І  коли той герой,  володар 
ашмаків, був убитий так сином Субхадри, все його військо здригнулося й почало тікати з поля.

Тоді Карна й Кріпа, Дрона й син Дрони, цар Гандхари, Шала і Шалья, Бхурішравас і Кратха, Сомадатта 
й Вівіншаті, Врішасена і Сушена, Кундабхедин і Пратардана, Вріндарака й Лаліттха, Прабаху й Діргхалочана і  
Дурьйодхана  розгніваний,  облили  його  зливами  своїх  стріл.  Але  Абгіманью,  сильно  розлютований  тими 
могутніми лучниками,  що докучали  йому прямими стрілами,  пустив  у  Карну стрілу,  здатну простромити 
наскрізь тіло. І пробивши його панцир і пройшовши наскрізь тіло, та стріла встромилася потім у землю, о 
царю, подібно тому як змія проходить крізь мурашник. І від того сильного удару,  Карна зовсім знесилився  
відчувши страшний біль, і почав тремтіти в тій битві, начебто пагорб при землетрусі. Потім трьома іншими  
гострими стрілами,  могутній  син  Арджуни,  розгніваний,  убив  трьох  з  тих  воїв:  Сушену,  Діргхалочану й 
Кундабхедина.  Але  тут  Карна,  опам’ятавшись  від  потрясіння,  вразив  його  двадцятьма  п’ятьма  довгими 
стрілами, потім Ашваттхаман — двадцятьма й Крітаварман — сімома.

З тілом, усюди знівеченим стрілами, син сина Шакри, збуджений гнівом, рискав полем. І він уявлявся 
всьому війську ніби сам Руйнівник Яма з путом у руці. Потім він облив Шалью, який опинився поблизу від  

42



нього, зливою стріл. І він, міцнорукий, видав голосні кличі, лякаючи цим твої війська. А тим часом Шалья, 
поранений Абгіманью, знавцем зброї,  за допомогою прямих стріл, що вражають життєво важливі місця, о 
царю, сів на підніжжя колісниці й знепритомнів. Побачивши його, так пораненого славетним сином Субхадри,  
все військо кинулося  врозтіч на очах у сина Бхарадваджи.  Бачачи того міцнорукого воїна,  покритого так  
стрілами із золотим оперенням, і твої вої теж розбіглися мов олені, переслідувані левом. І славлений сонмами 
покійних пращурів  і  богів,  чаранів,  сіддхів  і  якшів,  а  також юрбами різних істот  на  Землі,  хвалою його 
доблесті й мистецтва битви, Абгіманью виглядав вельми блискуче, подібно жертовному вогню, яке поливають 
пряженим маслом.

Так вістить розділ тридцять шостий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 7
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли син Арджуни, той могутній лучник, так трощив своїх супротивників прямими стрілами, хто з моїх  

воїв намагався обдати його зливою своїх стріл?
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Слухай,  о  царю,  про  чудесне  молодецтво  в  бою  юного  Абгіманью,  коли  він  розтрощував  загони 

колісниць кауравів, захищених сином Бхарадваджи. Побачивши володаря мадрів пораненим у битві сином  
Субхадри,  молодший  брат  Шальї,  сповнений  гніву,  виступив  проти  Абгіманью,  мечучи  свої  стріли. 
Простромивши сина Арджуни разом з його конями й візником десятьма стрілами, він видав голосний клич і  
промовив: «Стій, зупинися!». Однак син Арджуни, за допомогою своїх стріл відітнув йому голову разом із  
виєю, руки  й ноги,  убив коней і  візника,  розсік лук  його,  парасоль і  прапор,  потрійну бамбукова тичину,  
пристосування  з  дощечок  дерева  шами  для  добування  вогню,  обидва  колеса  колісниці,  ярмо  й  дишель,  
сагайдаки й днище колісниці, ратище прапора, обох воїв, які охороняють колеса колісниці, і всі бойові засоби 
на колісниці. І через високу його спритність, ніхто не міг бачити, як він проявляв її. А той, позбавлений життя,  
з розірваними прикрасами й одягом, упав на землю, як могутнє дерево чайтья, зламане вітром неймовірної 
сили. А його прихильники, сильно перелякані, розбіглися в усі боки. Побачивши той подвиг сина Арджуни,  
всі істоти відчули велике задоволення, о нащадку Бгарати, і привітали його голосними схвальними вигуками 
«Чудово, Чудово!».

Після того як брат Шальї був убитий так, багато хто з його воїв, голосно повідомляючи свій рід, місце  
проживання й імена, ринулися проти сина Арджуни, сповнені гніву та з різною зброєю у руках. Деякі з них 
були на колісницях, інші — на конях, деякі ж — на слонах, а декотрі рухалися пішки. І всі вони відрізнялися  
надмірною  силою.  Деякі  ж  кинулися,  оглушуючи  нащадка  Арджуни  гучним  посвистом  стріл  і  різким 
стукотом  копит  та  ободів  коліс  колісниць,  грізними  окриками,  гиканням  і  войовничими  кличами,  
левоподібними риками й ревінням збуджених слонів, дзенькотом тятиви й стуком об шкіряні нарукавники. І  
вони кричали йому:  «Живим ти не підеш від нас, поки ми самі живі!».  Чуючи їхні слова, і  сміючись при  
цьому,  син Субхадри поцілив своїми стрілами кожного з тих,  хто першим ударив на нього. Маючи намір 
показати різні види зброї, чудесні й відмінні швидкістю, доблесний син Арджуни м’яко боровся у битві. Ту  
зброю, яку він одержав від Васудеви, і ту, що — від Дхананджайї, син Арджуни показував таким же самим 
способом, який застосовувалася вона Крішною і Арджуною. Не звертаючи уваги на важкий тягар, який він 
узяв на себе і досягаючи своєї мети знову й знову, він накладав і метав стріли. І не було зовсім видно ніякої  
перерви в його діях.

Тільки тремтяче коло натягнутого лука можна було бачити з усіх боків, подібного блискаючому диску 
сонця, що розсіює морок. Чулися там дзенькіт тятиви його лука і страшні удари долонь, які нагадують гуркоти  
грому  з  хмари,  яка  викидає  раз  у  раз  могутні  спалахи  блискавок.  Скромний,  шалений,  шанобливий  до  
старшого і вродливий син Субхадри, маючи намір ушанувати ворожих героїв-лучників, боровся з ними чемно.  
Почавши м’яко,  о  великий царю, він поступово зробився лютим,  як прославлений Творець дня (Сонце)  в 
осінню  пору,  після  закінчення  часу  дощів.  Подібно  тому  як  сонце  виливає  свої  промені,  Абгіманью, 
сповнений  гніву,  метав  сотнями  різні  стріли,  величезні,  гостро  відточені  на  камені  й  оснащені  золотим 
оперенням. Стрілами з підковоподібним наконечником і з вістрям у вигляді телячого зуба, різними довгими 
стрілами, а також оснащеними наконечником у вигляді півмісяця й серповидним вістрям, та іншими стрілами 
із широким вістрям, він, славетний, облив бойову лаву колісниць на очах у сина Бхарадваджи. І тоді військо  
те, притиснуте так стрілами, кинулося з бойовища.

Так вістить розділ тридцять сьомий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 8
Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Моє серце роздвоюється суперечливими почуттями: соромом і вдоволенням, о Санджайє, чуючи про те, 

що син Субхадри один стримував ціле військо сина мого. Повідай мені знову докладно, о сину Гавальгани усе  
про дивовижний бій юного Абгіманью, який, певно нагадує бій Сканди з асурами.

С а н д ж а й я  м о в и в :
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О, звичайно, я розповім тобі про страшну січу,  про ту люту битву,  як вона відбувалася між одним і 
багатьма.  Стоячи  на  колісниці,  Абгіманью,  сповнений  відваги,  приводив  у  захоплення  всіх  твоїх  воїв-
колісничних,  тих приборкувачів  ворогів,  відзначених сміливістю.  Мчачись зі  швидкістю,  і  подібний колу,  
описуваному палаючою головешкою, він обрушився своїми стрілами на Дрону, Карну й Кріпу, Шалью, сина 
Дрони, Крітавармана з роду Бходжа й Бріхадбалу; на Дурьйодхану, сина Сомадатти і могутнього Шакуні; на 
різних царів і  царевичів та  на різні  загони військ.  Розтрощуючи своїх ворогів найдивовижнішою зброєю,  
доблесний син Субхадри, наділений прихованою міццю, здавалося з’являвся в усіх місцях бою, о нащадку  
Бгарати! Бачачи таку поведінку сина Субхадри, що володіє невимірною міццю, війська твої тремтіли знову й 
знову.

Тоді велемудрий і доблесний син Бхарадваджи, бачачи в тім бою Абгіманью, такого вправного у битві,  
із широко розкритими від радости очима, швидко підійшов до Кріпи й, звернувшись до нього, промовив,  
немов вражаючи життєво важливі місця твого сина, о найгідніший: «Ген наближається юний син Субхадри на  
чолі партхів, радуючи всіх друзів і царя Юдхіштхіру, Накулу, Сахадеву й Бгімасену, сина Панду, всіх рідних і  
родичів, а також інших безсторонніх глядачів. Жодного іншого лучника я не вважаю рівним йому в битві! 
Якщо він побажає, він зможе знищити все це військо! Але по тій або іншій причині здається мені він не бажає  
цього». Почувши слова Дрони, перейняті почуттям задоволення, син твій, палаючи гнівом на сина Арджуни, 
глянув  на  Дрону,  злегка  посміхаючись  при  цьому.  І  сказав  потім  Дурьйодхана  Карні,  Бахліці  й  Кріпі,  
Духшасані,  цареві  мадрів  і  багатьом  іншим  могутнім  воям  на  колісницях:  «Наставник  усіх  кшатріїв, 
найперший зі знавців брахмо, не бажає вбивати безрозсудного сина Арджуни! Ніхто не може в бою піти від 
нього живим, навіть сам Руйнівник Яма, якщо останній виступить проти наставника, заміряючись на його  
життя. Що ж казати тоді про іншого смертного? Речу вам правду! Адже цей парубійко — син Арджуни, а той  
— учень наставника. Саме тому він захищає цього юнака! Сини й учні, та їхнє потомство, завжди дуже милі  
для  людей доброчесних.  Під  захистом Дрони,  він  вважає себе  обдарованим доблестю.  Високо запишався 
собою він, та ба, усього лише дурнем є. Тому знищте його негайно!». І після таких слів, вимовлених царем, ті 
вої, збуджені гнівом і прагнучі вбити свого супротивника, кинулися на нащадка Субхадри, тої дочки з роду 
Сатвата, на очах у сина Бхарадваджи. А Духшасана, той тигр із роду Куру,  почувши ті слова Дурьйодхани,  
сказав йому у відповідь таке слово: «Мовлю я тобі, о великий царю, що тільки я вб’ю його на очах у синів  
Панду і перед лицем панчалів! Я пожеру сьогодні сина Субхадри, подібно тому як Раху проковтує Творця дня 
— Сонце!».

І знову звернувшись голосно до царя кауравів, він сказав йому такі слова: «Почувши про те, що син  
Субхадри вбитий мною, обидва Крішни, відзначені надмірною зарозумілістю, безсумнівно відправляться у 
світ  покійних із  цього світу живих!  Почувши потім про смерть їх  обох,  цілком очевидно,  що інші  сини, 
породжені від дружин Панду, разом з усіма друзями, протягом одного дня позбудуться життя від безсилого 
розпачу! Тож, якщо цей ворог твій буде вбитий, то і всі вороги твої будуть убиті! Побажай мені удачі, о царю, 
— саме я вб’ю цього ворога твого!». І сказавши так, о царю, твій син Духшасана, палаючи гнівом і видаючи 
голосний крик, ринувся проти сина Субхадри, покриваючи його зливами стріл. Але на сина твого, який у  
запалі гніву прямував на нього, той приборкувач ворогів — Абгіманью, вдарив двадцятьма шістьма гострими 
стрілами. Духшасана однак, сильно розгніваний, начебто слон одержимий тічкою, запекло боровся із сином 
Субхадри, а Абгіманью протистояв йому в битві. Обоє вони, досвідчені в науці бою на колісницях, боролися,  
описуючи гарні кола своїми колісницями, один ліворуч, інший праворуч. А вої тоді різними барабанами — 
бойовими,  великими  й  малими,  бубнами,  литаврами  і  цимбалами  вчиняли  оглушливий  шум,  змішаний  з  
левоподібними риками, немов, збурене вмістище солоних вод.

Так вістить розділ тридцять восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 9
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Тоді мудрий Абгіманью з тілом, пораненим стрілами, звернувшись із посмішкою до супротивника свого  

Духшасани, що стояв навпроти, сказав йому: «Завдяки щасливій долі я бачу в бою бундючного ворога, що  
з’явився переді  мною,  жорстокого,  без усілякого почуття  справедливости,  і  хвалька про власну славу!  На 
зборах кауравів, тоді як це чув і цар Дхрітараштра, ти розгнівав брутальними словами Царя справедливости 
Юдхіштхіру.  Захмелілий  перемогою  у  грі  в  кості,  ти  був  також  сказав  багато  безглуздих  слів  і  Бгімі.  
Внаслідок гніву тих шляхетних людей ти нарешті повинен будеш отримати відплату за ті свої  вчинки! О  
злодію,  одержуй  же  без  зволікання  гіркі  плоди  від  пограбування  чужого  надбання,  проявів  гніву  і  твоєї 
ненависті до світу, жадоби й неуцтва, ворожости до родичів, несправедливости й переслідування, захоплення 
у батьків моїх,  вправних лучників,  царства,  а  також власного твого беззаконня! Сьогодні я покараю тебе  
своїми стрілами на очах у всього війська! Сьогодні на прі, я стану вільним від боргу перед гнівом обуреної  
Крішни і батька мого, що прагне помститися тобі! Сьогодні у герці, о Кауравьє, я стану вільним від боргу 
перед Бгімою, бо ти не підеш від мене живим, якщо, звичайно, не покинеш бойовища!».

Сказавши так, міцнорукий воїн, той нищитель ворожих героїв, націлив стрілу, наділену блиском Ями,  
Агні або бога Вітру, здатну привести Духшасану до згуби. Швидко досягши його грудей, вона простромила  
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йому ключицю. Потім Абгіманью знову вразив його двадцятьма п’ятьма стрілами. Глибоко простромлений і 
зовсім знесилений, Духшасана сів на дно колісниці, о великий царю, і знепритомнів. І безтямного Духшасану,  
змученого стрілами сина Субхадри, вивіз його візник із гущавини бою. Побачивши його, пандави й п’ятеро  
синів Драупаді, Вірата, панчали і кекайї видали тоді левоподібний клич. І тут загони військ пандавів, сповнені  
радости, виявили свій захват за допомогою звуків всіляких музичних інструментів. Бачачи той подвиг сина 
Субхадри, вони радісно сміялися. І побачивши, що непримиренний і гордовитий ворог переможений так, сини 
Драупаді,  ті  могутні  вої  на колісницях,  що носять на верхівках своїх прапорів зображення Ями,  Марути,  
Шакри і обох Ашвінів, рівно і Сатьякі, Чекитана, Дхріштадьюмна й Шикхандін, кекайї та Дхріштакету, матсьї, 
панчали та срінджайї,  а також пандави, очолені Юдхіштхірою, сповнилися радости.  І  вони разом рушили 
вперед, бажаючи прорвати бойовий шик Дрони.

Тоді  відбулася  страшна  битва  між  твоїми  і  ворожими  воями.  Усі  з  них  були  героями,  що  не  
відвертаються від битви і прагнучі перемоги. У розпалі битви, о великий царю, Дурьйодхана, звернувшись до 
сина Радхи, сказав так: «Подивися, Духшасана, який нагадує палаюче сонце і який знищував увесь час ворогів  
у битві, потрапив сам тепер під владу Абгіманью. Пандави теж прямують на нас, намагаючись урятувати сина 
Субхадри!».  І  тоді  Карна,  розгнівавшись  і  бажаючи  зробити  благо  синові  твоєму,  облив  зливами  стріл 
нескоримого Абгіманью. І герой той, ніби із презирства до сина Субхадри, простромив також його супутників 
на бойовищі безліччю чудових гострих стріл.

Однак  шляхетний  Абгіманью,  о  царю,  бажаючи  пробитися  до  Дрони,  швидко  поцілив  сина  Радхи 
сімдесятьма  трьома  стрілами.  І  ніхто  з  твоїх  воїв  не  зміг  тоді  у  бою відбити  від  Дрони  того  героя,  що 
розтрощував  кращих  воїв-колісничних  з  війська  кауравів,  немов  Громовержець  —  асурів.  Тоді  Карна, 
найбільш шанований серед усіх стрільців з лука,  бажаючи одержати перемогу,  простромив сина Субхадри 
сотнями стріл, показуючи свою найчудовішу зброю. І кращий зі знавців зброї, той доблесний учень Рами,  
почав своєю зброєю жорстоко докучати в бою Абгіманью, нескоримому для ворогів. Але хоча й притиснутий 
так у битві сином Радхи, зливами його зброї, син Субхадри, подібний своєю відвагою самим безсмертним, не 
відчував  болю.  Й потім,  своїми  прямими  стрілами,  гостро  відточеними  на  камені,  із  серповидним 
наконечниками,  син Арджуни,  розсікши луки  багатьох героїв,  зачав у  відповідь жорстоко тіснити  Карну. 
Розсікши його прапор і лук, він скинув їх на землю. Бачачи Карну в такій біді, молодший брат Карни, сильно 
натягнувши  свій  лук,  швидко  виступив  проти  сина  Субхадри.  Тоді  партхи  та  їхні  послідовники,  видали 
голосні гуки й ударили в музичні інструменти, схваливши сина Субхадри за його героїзм.

Так вістить розділ тридцять дев’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 0
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Потім молодший брат Карни з луком у руці, видаючи голосні крики й натягаючи тятиву знову й знову,  

швидко кинувся у проміжок між колісницями тих двох шляхетних воїв. І він простромив десятьма стрілами 
Абгіманью непереможного, його парасоль і  прапор, візника й коней, усміхаючись при цьому. Бачачи сина  
Крішни, поціленого так стрілами, хоча й надлюдський цей подвиг вчинив був він, гідний його батьків і дідів,  
вої твої сповнилися захвату. Абгіманью ж, сильно натягнувши свій лук і посміхаючись злегка, зніс однією 
опереною стрілою голову своєму супротивникові, і той упав з колісниці на землю. Побачивши свого брата 
вбитим і поваленим, подібно дереву карнікара зломленому й вивернутому вітром з вершини гори,  Карна,  о 
царю, перейнявся горем. А син Субхадри тим часом, змусивши Карну за допомогою стріл з оперенням чаплі 
відвернутися від битви,  швидко кинувся  на інших могутніх  лучників.  Потім Абгіманью, овіяний великою 
славою, прорвав ті великі бойові лави, які складалися зі слонів, кінноти, колісниць і піхотинців, подібно тому 
як величезна риба, розгнівавшись, прориває сіті. А щодо Карни, то притиснутий безліччю стріл Абгіманью,  
він рятувався втечею з поля бою на швидких конях. І ряди військ кауравів було тоді прорвано.

В той час як небо було вкрите стрілами Абгіманью, немов роями сарани чи зливами дощу, нічого, о 
царю, не можна було розрізнити. А серед твоїх воїв, так знищуваних тими гострими стрілами, нікого, о царю,  
не залишалося  більше на  ратнім полі,  крім володаря країни  Синдху.  Потім син Субхадри,  той бик серед 
чоловіків,  засурмив  у  свою мушлю,  стрімко  обрушився  на  військо  бгаратійське,  о  туре  з  роду  Бгарати! 
Подібно палаючій головні, кинутій серед сухої трави, син Арджуни почав спалювати своїх ворогів, швидко 
проносячись серед військ бгаратів. Проникнувши крізь їхній лад, він трощив колісниці, слонів, коней і людей 
гострими стрілами й засіяв бойовище купами обезголовлених тіл. Висічені найчудовішими стрілами, які метав 
із лука син Субхадри, вої кауравів тікали геть, прагнучи зберегти своє життя й убиваючи при втечі своїх же 
соратників,  які  попадалися  перед  ними.  Ті  жорстокі  стріли,  страшні  за  своїми  наслідками,  що,  широко  
загострені й добре відточені, вражали воїв-колісничних, слонів та коней, густо падали на землю. Відрубані  
руки  із  затиснутими  в  них  мечами  й  іншою  зброєю,  зі  шкіряними  нарукавниками  від  удару  тятиви,  
прикрашені браслетами й іншими золотими прикрасами, валялися на ратнім полі. Стріли, луки й мечі, тіла та  
голови прикрашені сережками й вінками, лежали тисячами на землі.

Захаращене  залишками  колісниць,  їхніми  бойовими  приступками,  дишлями,  ратищами  прапорів  і  
сидіннями,  зламаними  осями  й  колесами,  та  безліччю  розбитих  самих  колісниць,  дротиками,  луками  й 
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щитами, що лежали навколо і збитими великими прапорами, разом з убитими кшатріями, кіньми й слонами, о  
володарю народів,  бойовище, що виявляло собою вигляд вельми жахливий, незабаром стало непрохідним.  
Гучний шум, піднятий царевичами, коли вони, биті Абгіманью, волали друг до друга, ставав все голосніше і 
збільшував страх у боязких. І той шум, о найперший з роду Бгарати, оголошував усі  сторони світу.  А син 
Субхадри обрушувався на військо кауравів, знищуючи коней, воїв-колісничних і слонів. Він рискав ратним 
полем у всіх напрямках, головних і проміжних, розтрощуючи своїх ворогів. І оточеного нашим військом і 
обкутаного  пилом,  не  могли ми бачити його,  коли він  віднімав  життя  у  слонів,  коней і  воїв,  о  нащадку  
Бгарати! Та незабаром ми побачили Абгіманью знову, о великий царю, котрий попелив юрми своїх ворогів, 
подібно полуденному сонцю, яке палить все своїми променями. Рівний самому Васаві в бою, той нащадок  
сина Васави — Абгіманью, о великий царю, виглядав блискуче серед ворожого війська.

Так вістить розділ сороковий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 1
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Ще по суті дитина, вихована в розкошах, гордий непереборною силою і досвідчений у боях, нащадок 

знатного  роду,  герой,  готовий  пожертвувати  своїм життям,  — коли Абгіманью проникнув  у  бойові  лави 
кауравів на добрих трирічних конях, чи був у юдхіштхіриному війську хто-небудь із воїв-колісничних, який 
пішов за ним?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Юдхіштхіра й Бгімасена, Шикхандін і Сатьякі та обидва близнюка, Дхріштадьюмна, Вірата і Друпада  

разом з кекайями, Дхріштакету, повний люті, та матсьї ринулися в битву. Вишикувані в бойові лави, ті вої, що  
разять  ворогів,  кинулися  вперед,  бажаючи  урятувати  його.  Побачивши  тих  підступаючих  до  них  героїв,  
війська твої повернули назад. Побачивши потім, що велике військо твого сина розвертається назад, зять твій  
(Джайядратха),  сповнений  великої  сили,  кинувся,  щоб  зупинити  їх.  І  справді,  цар  Джайядратха,  син  
правителя Синдху,  о великий царю, швидко зупинив партхів разом з їхніми соратниками, які прагнули були 
урятувати свого сина.  І той суворий лучник,  син Врідхакшатри, закликаючи до дії  небесну зброю, відбив  
пандавів, подібно тому як відганяють слонів від пологих місць.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Я  думаю,  о  Санджайє,  що  дуже  важким був  тягар,  покладений  на  правителя  Синдху,  бо  він  один  

повинен був зупинити розгніваних пандавів, які бажали врятувати свого сина! Досить дивні, я вважаю, були  
сила й героїзм у володаря Синдху. Розкажи мені про доблесть того шляхетного воїна і про той його видатний 
подвиг. Які дарунки роздав він? Які узливання священному вогню і які жертвоприносини зробив він? І яким  
аскетичним  заняттям  цар  Синдху  ретельно  віддавався,  внаслідок  яких  він  один  стримав  розлютованих 
партхів?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Одного разу, з нагоди викрадення Драупаді, Джайядратха був переможений Бгімасеною. З враженого 

почуття гідности, цар узявся за здійснення досить суворого аскетичного подвигу заради одержання дарунку.  
Стримуючи свої  почуття від приємних для них відповідних об’єктів,4 переносячи голод, спрагу й спеку, він 
виснажив себе аж до того,  що проступили вени на тілі.  Вимовляючи вічні  слова Вед,  він власкавив бога  
Шарву (Шива). Завжди жалісливий до своїх відданих шанувальників, величний бог виявив тоді до нього своє  
милосердя. І справді, з’явившись до нього під час сну, Хара сказав синові правителя Синдху: «Вибирай собі 
дарунок! Я задоволений тобою, о Джайядратхо! Чого ти бажаєш?». Почувши сказане так Шарвою, цар Синдху 
Джайядратха схилився перед Рудрою і сказав йому зі складеними шанобливо долонями та з приборканою  
душею:  «Нехай  я  один  стримаю  в  бою  всіх  синів  Панду,  хоча  й  обдаровані  вони  страшною  міццю  й  
доблестю». Саме такий дарунок випросив він, о нащадку Бгарати!

І на таке прохання його, Володар богів сказав тоді Джайядратсі: «Я дам тобі дарунок, о милий! Крім  
Дхананджайї, сина Прітхи, ти стримаєш на прі чотирьох інших синів Панду!». «Хай буде так!», — мовив цар  
Володареві  богів  і  пробудився.  І  завдяки тому дарунку,  подарованому йому,  а  також силі  небесної  зброї, 
Джайядратха один стримав ціле військо пандавів. Від дзенькоту його тятиви й хлопання долонь, страх обійняв 
ворожих кшатріїв, а твоє військо в той же самий час було охоплене великою радістю. І бачачи весь тягар,  
покладений на правителя Синдху, кшатрії воїнства кауравів, з голосними лементами, о царю, кинулися туди  
де перебувало юдхіштхірине військо.

Так вістить розділ сорок перший у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 2
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Ти запитуєш мене, о володарю царів, про доблесть царя країни Синдху.  Слухай же від мене про те. Я 

розповім тобі про усе, як боровся він з пандавами! Його везли у тій битві добірні великі коні з країни Синдху, 
добре об’їжджені, швидкістю подібні до вітру й слухняні волі візника. Його колісниця, надійно оснащена,  
видом своїм нагадувала повітряне місто гандхарвів. Його прапор, що носить зображення величезного вепра зі  
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срібла,  виглядав  дуже  красиво.  З  білим парасолем,  прапорами й  опахалом з  буйволових  хвостів  — тими 
знаками царської гідности — він сяяв буцім володар зірок на небокраї. Захисний щит колісниці, зроблений із 
заліза, був прикрашений перлами, діамантами, дорогоцінними каменями й золотом. І він мерехтів подібно 
небу, засіяному нічними світилами.

Натягаючи  свій  величезний  лук  і  сіючи  незліченні  хмари  стріл,  він  заповнив  той  прорив  у  рядах 
кауравів, який зробив був син Арджуни. І він простромив Сатьякі трьома стрілами, Врікодару — вісьмома,  
Дхріштадьюмну — шістьма, а Вірату — десятьма стрілами. Друпаду він стрілив п’ятьма гострими стрілами й 
десятьма — Шикхандіна, кекайїв — двадцятьма п’ятьма, а п’ятьох синів Драупаді трьома стрілами кожного. 
Поціливши потім Юдхіштхіру сімома стрілами,  він розтрощив інших героїв воїнства пандавів могутньою 
зливою  стріл.  І  той  подвиг  його  був  вельми  дивним!  Тоді  доблесний  син  Дхарми,  цар  Юдхіштхіра,  
прицілившись  у  лук  Джайядратхи,  розсік  його  стрілою  із  серповидним  вістрям,  добре  відточеним  і 
загартованим, посміхаючись у той же час. Однак правитель  Синдху  в одну лише мить узявши інший лук, 
простромив Партху десятьма стрілами, а інших уразив трьома стрілами кожного. Помітивши таку спритність  
його рук, Бгіма у відповідь трьома широко загостреними стрілами швидко вибив на землю його лук, прапор і  
парасоль.

Однак могутній Джайядратха, взявши інший лук і напнувши на нього тятиву, розсік його прапор і лук і  
вбив коней, о найгідніший! З розсіченим луком, Бгімасена тоді, зістрибнувши з чудової колісниці, коні якої 
були  вбиті,  підхопився  на  колісницю  Сатьякі,  немов  лев  на  вершину  гори.  Побачивши  той  видатний, 
неймовірний подвиг царя Синдху,  твої  вої  зраділи й голосно закричали «Чудово,  Чудово!».  І  справді,  всі  
істоти схвалили той його подвиг, що полягав у тому, що він один стримував міццю своєї зброї усіх пандавів,  
збуджених гнівом. Шлях, що перед цим був прокладений сином Субхадри вбивством найкращих воїв і слонів,  
і  призначений  для  пандавів,  був  перепинений  правителем  Синдху. Але  напружуючи  зусилля,  герої  ті  — 
матсьї, панчали та кекайї, а також і пандави, — кожний нарізно, підступили до володаря Синдху.  І кожного 
серед твоїх ворогів,  хто прагнув прорвати бойові лави, встановлені Дроною, правитель Синдху стримував 
завдяки дарунку, отриманому від бога.

Так вістить розділ сорок другий в Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 3
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Тоді як правитель Синдху стримував пандавів, прагнучих до перемоги, битва межи твоїми військами і 

ворожими стала жахливою.  Проникнувши в неприступне  військо кауравів,  син Арджуни,  твердий у своїх 
намірах,  схвилював  його,  подібно  тому  як  макара  приводить  у  хвилювання  океан.  І  проти  такого 
приборкувача  ворогів  —  сина  Субхадри,  який  так  збурював  зливами  стріл  вороже  військо,  кинулися 
найчудовіші  вої  кауравів,  відповідно  їхньому  верховенству  і  званню.  Зіткнення  між  ними,  невимірними 
міццю, що безупинно викидали зливи стріл, з одного боку, і одним Абгіманью — з іншого, стало жахаючим. 
Стримуваний звідусіль  ворогами за допомогою потоку колісниць,  син Арджуни вбив візника Врішасени і  
розсік його лук. Могутній, він уразив потім його коней неухильними стрілами. І ті коні тоді, зі швидкістю 
вітру винесли його з бойовища. Скориставшись цим випадком, візник Абгіманью, відвівши колісницю убік,  
спрямував її  в іншу частину поля.  І тут  вої на численних колісницях, побачивши цей подвиг,  сповнилися  
радости й вигукнули «Чудово, Чудово!».

Тоді наблизившись до того левоподібного героя, який у гніві нищів ворогів своїми стрілами і підступав  
здаля,  Васатія (цар васатів) стрімко наскочив на нього.  Він обсипав Абгіманью шістдесятьма стрілами із 
золотим оперенням і, розвернувшись до нього, сказав: «Поки я живий, ти не підеш живим з битви!». І хоча  
Васатія був у залізних латах, син Субхадри пробив йому груди швидкою стрілою, і той гримнув бездиханним 
на землю. Побачивши, що Васатія вбито, бики серед кшатріїв сповнилися гніву й оточили тоді онука твого, о  
царю, бажаючи вбити його. І вони наблизилися до нього, натягаючи свої численні різного виду луки. І та  
битва між сином Субхадри і його ворогами була жахливою. Тоді син Пхалгуни, охоплений гнівом, розсік їхні 
стріли й луки, а також їхні тіла та їхні голови, прикрашені сережками й вінками. Усюди виднілися відрубані  
руки, увішані золотими прикрасами: вони усе ще тримали мечі, піки, загострені тризубці, та сокири, а пальці  
на них усе ще були одягнені в шкіряні запобіжники.

І земля засіялася квітковими вінками, прикрасами, одягом і упалими прапорами, зброєю та щитами,  
перловими намистами, парасолями і опахалами з буйволових хвостів, залишками колісниць, їхніми бойовими 
приступками, дишлями, ратищами прапорів і сидіннями, зламаними осями й розбитими колісьми, та у безлічі 
ярмами, днищами колісниць і прапорами, візниками й конями, а також розбитими колісницями й убитими 
слонами. Покрите вбитими кшатріями, героями при житті,  володарями різних країн, що жадали перемоги,  
бойовище, являло страшне видовище. В той час, як Абгіманью, палаючи гнівом, рискав ратним полем в усіх 
напрямках — головних і проміжних, сам він, час від часу зникав із виду. Лише золотий панцир, що був на 
ньому, і прикраси на луці й стрілах його ми й могли бачити. Справді, коли він винищував своїми стрілами 
ворожих воїв, перебуваючи серед них, подібно сліпучому сонцю, ніхто не міг тоді глянути на нього своїми 
очима!
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Так вістить розділ сорок третій у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 4
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Віднімаючи життя у героїв, син Арджуни був подібний до самого Руйнівника, коли той забирає життя  

всіх  істот  при  настанні  загибелі  світу.  Сповнений  відваги,  немов  сам  Шакра,  Абгіманью,  той  могутній  
нащадок сина Шакри, приводячи у хвилювання військо кауравів,  виглядав блискуче.  Проникнувши в їхні  
лави, о царю царів, той нищитель найголовніших кшатріїв, уподібнюючись самому Ямі, схопив Сатьяшраваса, 
як тигр хапає великого оленя. І коли Сатьяшравас був схоплений, могутні вої на колісницях, захопивши різну  
зброю, поспішно ринулися на Абгіманью. «Я перший, я перший!», — з такими вигуками, суперничаючи один 
з одним, ті бики серед кшатріїв зібралися навколо нащадка Арджуни, палко бажаючи вбити його. Але він  
винищив стрімкі загони нападаючих кшатріїв, подібно тому як кит, наздогнавши в морі зграї дрібних риб, 
проковтує їх без усяких зусиль. Як річки ніколи не течуть назад, коли впадають у море, так і ті з кшатріїв, які  
наблизилися до нього, не повернулися назад. І те військо здригнулося тоді мов човен кинутий у море і наче  
схоплений могутньою акулою, з людьми на ньому, змученими страхом від поривів вітру.

Тоді могутній Рукмаратха 5 ім’ям, син володаря мадрів, підбадьорюючи перелякане військо, безстрашно 
вирік такі слова: «Досить вам страшитися, о герої! Цей Абгіманью — ніхто, коли я стою тут. Без сумніву я 
схоплю  його  живим  у  полон!».  І  сказавши  так,  доблесний  царевич,  на  блискучій  і  добре  спорядженій  
колісниці, кинувся на сина Субхадри. Вразивши Абгіманью трьома стрілами в груди, трьома в правицю, а  
трьома іншими гострими стрілами у шуйцю, він видав голосний клич. Син Пхалгуни, однак, розітнувши його 
лук і відітнувши йому ліву й праву руки та голову з гарними очима і бровами, швидко скинув їх на землю. 
Побачивши,  що  Рукмаратху,  високоповажного  сина  Шальї,  убито  прославленим  сином  Субхадри,  того 
Рукмаратху, що жадав схопити свого ворога живим у полон, багато хто з царевичів, о царю, друзі сина Шальї,  
одержимі  у  бою  та  вправні  разити  ворогів,  із  прапорами,  прикрашеними  золотом,  виступили  на  битву.  
Натягаючи свої луки розміром з віялоподібну пальму,6 ті могутні вої на колісницях оточили з усіх боків сина 
Арджуни, поливаючи його дощем своїх стріл.

Побачивши  хороброго  і  непереможного  сина  Субхадри,  що  наодинці  бореться  з  тими  шаленими 
героями, наділеними вправністю завдяки навчанню й силі, юними, побачивши його, вкритого потоками стріл,  
Дурьйодхана сильно зрадів і вважав уже його гостем оселі Вайвасвати. І в мить, ті царевичі, кожний трьома 
стрілами із золотим оперенням і різноманітними за формою, зробили сина Арджуни невидимим. Ми бачили, о  
найгідніший, його колісницю разом з візником, конями й прапором, і його самого покритим стрілами, немов 
дикобраз голками. Глибоко поцілений стрілами, він скипів од люті ніби слон битий стрекалами. Потім він 
узяв зброю гандхарва і застосував силу ворожби до колісниці. В подвижництві Арджуна одержав ту зброю від 
Тумбуру  (гандхарв)  та  інших гандхарвів.  За  допомогою неї,  Абгіманью тепер спантеличив  своїх  ворогів. 
Швидко застосовуючи всю свою зброю, він кружляв у тій битві подібно палаючій головешці й показувався, о  
царю, то в одній особі, то в сотні, то в тисячі осіб.

Спантеличуючи  своїх  ворогів  мистецтвом  керування  колісницею  й  силою  чарів,  створюваної  його 
зброєю, той приборкувач ворогів розсікав на сотні частин, о царю, тіла царів земних, протиборчих йому. Живі  
істоти в тому бою були, за допомогою гострих стріл, відправлені у житло мертвих. Вони, о царю, досягли  
потойбічного світу, тоді як тіла їх упали на землю. Їхні луки, коней і візників, прапори й руки, прикрашені 
браслетами, та їхні голови, син Пхалгуни відтинав гострими стрілами із серповидним наконечником. Точно  
так само сотня  царевичів  була  вбита сином Субхадри  й звалилася на  ратнім полі  немов гай п’ятирічних  
мангових  дерев,  у  пору  врожаю  поламаний  буревієм.  Побачивши  тих  юних  царевичів,  гідних  життя  в  
розкошах,  які  нагадували  розгніваних  отруйних  змій,  убитих  одним  лише  Абгіманью,  Дурьйодхана  був  
сильно переляканий.  Бачачи своїх  воїв-колісничних,  слонів,  коней і  піхотинців  знищеними,  Дурьйодхана,  
палаючи обуренням, швидко виступив проти нього. Між ними, на короткий час відбувся незавершений герць. 
Твій син потім, подоланий сотнями стріл, змушений був тікати від битви.

Так вістить розділ сорок четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 5
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Те, що ти розповідаєш мені, о суто, про бій, лютий і страшний, між одним і багатьма, та про перемогу  

того  шляхетного  воїна,  —  та  розповідь  про  відвагу  сина  Субхадри,  є  вельми  дивовижним  і  майже 
неймовірним! Але хіба це не є дивом зовсім незбагненним для тих, кому закон служить притулком? Після  
того як Дурьйодхана повернув назад і сотня царевичів була вбита, як діяли мої вої проти сина Субхадри?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Їхні вуста пересохли, очі стали неспокійними, тіла їх були вкриті потом і волоски на них піднялися від  

страху.  Втративши всяку впевненість у перемозі над своїми ворогами, вони вирішили залишити поле бою.  
Залишаючи своїх поранених братів і батьків, синів і друзів, родичів та близьких, вони всі разом дали драла,  
підганяючи коней і слонів якнайшвидше. Побачивши їх, розбитих вщент, Дрона, син Дрони й Бріхадбала,  
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Кріпа,  Дурьйодхана  й  Карна,  Крітаварман  і  син  Субали  Шакуні,  кинулися,  сильно  розгнівані,  проти 
непереможного сина Субхадри. І майже всі вони, о царю, були відкинуті  назад твоїм онуком. Один лише  
Лакшмана,  вихований  у  розкошах,  знавець  у  мистецтві  володіння  луком,  обдарований  великою  міццю,  
безстрашний через недосвідченість і гордість свою, виступив проти сина Арджуни. Але непокоячись за свого 
сина,  батько його,  Дурьйодхана,  повернув його назад, щоб той слідував за ним. Слідом за Дурьйодханою 
повернули й інші могутні вої на колісницях. Вони потім вкрили Абгіманью потоками стріл, подібно тому як  
хмари  заливають  гору зливами  дощу.  Але  він  один  почав  розтрощувати  їх,  як  розганяє  скупчення  хмар 
всюдисущий вітер.

Подібно одержимому тічкою слонові, нападаючому на іншого збудженого слона, син Крішни наскочив 
у запалі бою на твого нескоримого онука Лакшмана, миловидного й хороброго, який стояв поруч батька свого  
з  натягнутим  луком,  вихованого  в  розкошах  і  подібного  до  сина  Володаря  багатств.  І  поборовшись  із 
Лакшманою, син Субхадри, згубник ворожих героїв, поцілив його в обидві руці й у груди, добре відточеними 
гострими стрілами. І твій онук міцнорукий, сильно розгніваний наче змія побита ціпком, звернувшись тоді, о  
великий  царю,  до  іншого  твого  онука  (Лакшмана),  сказав:  «Дивися  добре  на  цей  світ,  бо  ти  незабаром 
відправишся в інший! На очах у всіх твоїх рідних я  відправлю тебе до житла Ями!».  Сказавши так,  той 
згубник ворожих героїв — міцнорукий син Субхадри, витяг стрілу із серповидним вістрям, що нагадує змію, 
яка  тільки-но звільнилася  зі  своєї  старої  шкіри.  І  та  стріла,  випущена  його  руками,  знесла  гарну голову 
Лакшмана, прикрашену сережками, з витонченим носом, гарними бровами й волоссям. Побачивши Лакшмана 
вбитим, вої твої голосно вигукнули «Ой! Ай!». І коли був убитий милий його син, Дурьйодхана сповнився  
люті. І той бик серед кшатріїв, голосно почав примушувати підвладних йому кшатріїв, говорячи: «Убийте  
його!».

Тоді  Дрона,  Кріпа й  Карна,  син Дрони і  Бріхадбала,  Крітаварман,  син Хрідіки,  — ці  шестеро воїв-
колісничних оточили Абгіманью. Простромивши їх гострими стрілами й відігнавши їх від себе, син Арджуни  
зі стрімким поривом і люттю обрушився на величезне військо правителя Синдху. Але тут калінги й нішади, і  
доблесний син Кратхи, всі одягнені в обладунки, відрізали йому шлях, оточивши його своїм загоном слонів. І 
та битва, що відбулася між ними, була завзятою та лютою, о володарю народів! Тоді син Арджуни почав  
сміливо трощити той загін слонів, подібно тому як вітер, що постійно дме, розганяє сотні скупчень хмар на 
небі.  Потім Кратха облив сина Арджуни потоками стріл,  у  той час як інші вої  на колісницях,  очолювані  
Дроною, повернувшись знову на бойовище, ринулися на сина Субхадри, мечучи в нього найвищу і потужну  
зброю.  Але  відбиваючи  всю  ту  зброю  своїми  стрілами,  син  Арджуни  зачав  вимотувати  сина  Кратхи 
нескінченним потоком стріл, кваплячись і палаючи бажанням убити свого супротивника. Обидві його руці  
разом з луком, стрілами й браслетами, його голову прикрашену діадемою, його парасоль і прапор, візника й  
коней  поціливши  стрілами,  повалив  він  його  на  землю.  І  коли  син  Кратхи,  що  відрізнявся  шляхетним 
походженням, доброю вдачею, обізнаністю на священному писанні й великою силою своєю, славою й міццю 
зброї, був убитий, інші герої-вої майже всі відвернулися від битви.

Так вістить розділ сорок п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 6
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
В той час, як юний і непереможний син Субхадри, що ніколи не відступає в боях, проникнувши так у  

наш бойовий шик, чинив подвиги, гідні його високого роду, мчачись на трирічних конях шляхетної крови, 
наділених страшною міццю, котрі начебто плавають у повітряному просторі, які герої з мого війська оточили  
його?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Лишень проникнувши у лави твоїх військ,  Абгіманью, нащадок Панду,  за допомогою гострих стріл 

змусив усіх царів відвернутися від битви.
Але потім Дрона, Кріпа й Карна, син Дрони і Бріхадбала, Крітаварман, син Хрідіки, — ці шестеро воїв-

колісничних оточили його. Щодо інших воїв твого війська, то, побачивши, яка правитель Синдху поклав на 
себе надмірно важкий тягар оборони від пандавів,  вони кинулися проти Юдхіштхіри.  Інші могутні  вої  на 
колісницях, натягаючи свої луки розміром з віялоподібну пальму, обдали доблесного сина Субхадри, немов  
зливами дощу,  потоками стріл.  Але  тих могутніх  лучників,  обізнаних на  всіх  науках,  син Субхадри,  той  
згубник ворожих героїв, зринув усіх своїми стрілами в битві у повне заціпеніння.

Простромивши Дрону п’ятдесятьма стрілами і Бріхадбалу двадцятьма, він вразив потім Крітавармана 
вісьмома й Кріпу шістдесятьма. Син Арджуни поцілив також Ашваттхамана десятьма стрілами, випущеними з  
лука,  натягнутого  аж  до  самого  вуха.  Син  Пхалгуни  прохромив  серед  ворогів  у  Карни  вухо  могутньою 
стрілою з гачкоподібним вістрям, блискучою і добре відточеною. Поваливши коней Кріпи та обох візників, 
що  правили  підпряжними  кіньми,  він  уразив  його  самого  в  середину  грудей  десятьма  стрілами.  Потім 
могутній Абгіманью на очах у твоїх хоробрих синів убив доблесного Вріндараку (син Дхрітараштри), що 
збільшував славу кауравів.
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І  коли він безстрашно вбивав так одного за  одним, кращих з ворогів своїх,  син Дрони вразив його 
двадцятьма п’ятьма невеликими стрілами. Однак син Арджуни натомість, швидко влучив ув Ашваттхамана на 
очах  у  синів  Дхрітараштри  своїми  гострими стрілами,  о  найгідніший!  Син  же Дрони,  поціливши його  у  
відповідь  шістдесятьма  жорстокими  стрілами  з  тонкими  й  добре  відточеними  вістрями,  не  зміг  навіть  
похитнути його, непохитного мов гора Майнака. Сповнений великої потуги, могутній Абгіманью простромив 
тоді  сина  Дрони,  який  досаждав  йому,  сімдесятьма  трьома  прямими  стрілами,  оснащеними  золотим 
оперенням.  Але  тут  Дрона,  бажаючи  визволити  сина  свого,  випустив  у  супротивника  сотню  стріл.  І  
Ашваттхаман теж випустив вісім стріл, бажаючи визволити свого батька в тому бою. І Карна випустив у нього 
двадцять дві стріли із серповидним вістрям, і Крітаварман — чотирнадцять. Також і Бріхадбала випустив у  
нього п’ятдесят таких стріл, а Кріпа, син Шарадвана, десять.

Однак син Субхадри, поцілений ними звідусіль гострими стрілами, простромив у відповідь кожного з 
них десятьма стрілами. Тоді правитель косалів ударив його в груди стрілою з гачкоподібним вістрям. Але той,  
стрімко  повалив  на  землю коней  свого  супротивника,  його  лук  і  візника.  Тоді  цар  Косали,  позбавлений  
колісниці, тримаючи меч і щит, захотів знести з пліч сина Пхалгуни голову,  прикрашену сережками. Але  
останній простромив стрілою груди царевичеві Бріхадбалі, володареві косалів, і той з пробитим серцем гупнув  
на  землю.  Побачивши  це,  о  царю,  десять  тисяч  шляхетних  воїв  розбіглися,  тримаючи  мечі  й  луки  і  
вимовляючи слова,  зовсім невтішні  для царя  Дурьйодхани.  Так убивши Бріхадбалу,  син Субхадри  ширяв 
ратним полем, змушуючи ціпеніти твоїх воїв — тих могутніх лучників потоками своїх стріл немов зливами 
дощу.

Так вістить розділ сорок шостий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 7
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Син Пхалгуни знову простромив Карні вухо стрілою з гачкоподібним вістрям, і щоб розгнівати його ще 

більше, він поцілив його п’ятдесятьма іншими стрілами. Син же Радхи теж влучив його у відповідь стількома  
ж  стрілами.  І  той,  з  тілом,  усюди  покритим  ними,  виглядав  надзвичайно  красно,  о  нащадку  Бгарати! 
Сповнений гніву, він змусив Карну теж почервонитися кров’ю. Хоробрий Карна, строкатий від встромлених у 
нього стріл і заюшений кров’ю, теж виглядав чудово. Обоє з тілами вкритими стрілами, обоє обагрені кров’ю,  
ті  шляхетні  вої  нагадували  собою  два  дерева  кіншука,  що  розпустилися  квітами.  Потім  син  Субхадри  
потрощив шістьох хоробрих радників Карни, знавців різних прийомів ведення бою, разом з їхніми конями й  
візниками, прапорами і колісницями. А щодо інших могутніх лучників, то він, не здригнувшись, поцілив у  
відповідь кожного з них десятьма стрілами. І той подвиг його здавався вельми дивним!7 Убивши потім сина 
правителя  Магадхи,  Абгіманью шістьма прямими стрілами уклав  юного  Ашвакету разом  з  його  чотирма 
кіньми й візником. Розтрощивши потім стрілою з підковоподібним вістрям Мартікаватаку, царевича з роду 
Бходжа, що носить зображення слона на своєму прапорі, він видав голосний клич, викидаючи стріли в усі  
сторони.

Тоді син Духшасани, замордувавши чотирьох коней сина Арджуни чотирма стрілами, а його візника  
однією,  вразив  його  самого  десятьма  стрілами.  Син  же  Крішни,  стріливши  сина  Духшасани  сімома 
швидколітними стрілами, звернувшись до нього гучним голосом і з очима, почервонілими від гніву, сказав:  
«Твій батько, покинувши бойовище, втік наче боягуз. На щастя, ти теж знаєш, як битися. Однак ти не підеш 
сьогодні живим!». Сказавши такі слова, Абгіманью випустив у нього довгу залізну стрілу, гладко зачищену 
ковалем. Але син Дрони розсік її трьома своїми стрілами. Зрізавши його прапор, син Арджуни вдарив тоді  
Шалью трьома стрілами. А Шалья у відповідь ударив його дев’ятьма стрілами з оперенням стерв’ятника. Син 
Арджуни потім,  зрубавши його прапор і  обох візників,  керманичів підпряжних коней, простромив самого 
Шалью стрілами, зробленими цілком із заліза. І той перескочив тоді на іншу колісницю. А Абгіманью вбив ще 
наступних п’ятьох воїв: Шатрунджайю, Чандракету, Мегхавегу, Суварчаса і Сурьябхасу та простромив потім 
сина  Субали  (Шакуні).  Син  же  Субали,  стріливши  Абгіманью  трьома  стрілами,  сказав  Дурьйодхані: 
«Розтрощимо його всі разом. Інакше він незабаром уб’є нас поодинці!».

І тоді Карна, син Вікартани, прозваний інакше Вріша,8 сказав Дроні: «Він незабаром знищить нас усіх! 
Скажи нам скоріше засіб для його вбивства!». На це могутній лучник Дрона, звернувшись до усіх, сказав їм у  
відповідь: «Чи є хто-небудь серед вас, хто здатний виявити в цього юнака яке-небудь слабке місце? Адже він  
сьогодні рискає в усіх напрямках, подібно своєму батькові! Подивіться на швидкість руху нащадка пандавів,  
цього лева серед людей! Слідом за його колісницею видно лише коло від натягнутого ним лука, — так швидко  
накладає він стріли на лук і так швидко мече їх! Дійсно, цей згубник ворожих героїв, син Субхадри, дуже  
радує мене, хоча він і ранить мене і змушує мене ухилятися від своїх стріл. Навіть могутні вої на колісницях,  
збуджені гнівом, не здатні виявити в нього вразливе місце. Тому цей син Субхадри, що рискає полем прі,  
радує мене надзвичайно! Я не бачу в цій битві ніякої різниці між Власником лука Гандіви і ним, що мече з  
великою вправністю рук, в усі сторони свої потужні стріли!».

Тоді Карна, битий стрілами сина Арджуни, сказав знову Дроні: «Змучений стрілами Абгіманью, я стою 
у  битві  лише тому,  що як воїн  повинен  стояти тут!  Справді,  стріли цього юнака  шалені  силою своєю і  
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надзвичайно  люті!  Страшні  собою  й  наділені  міццю  вогню,  вони  сьогодні  послабляють  моє  серце!».  І  
наставник з легкою посмішкою повільно сказав Карні: «Його панцир непроникний, а сам він молодий і має 
стрімкий натиск. Батько його був навчений мною мистецтву носіння зброї. Цей підкорювач ворожих міст,  
безсумнівно знає вже його цілком. Однак стрілами, добре націленими, можливо розсікти його лук і тятиву,  
віжки у коней і самих коней та обох візників, що поганяють підпряжних коней. Зроби це, о могутній лучнику,  
якщо ти в силах, о сину Радхи! Змусь його відвернутися від битви цими прийомами, а потім удар на нього! З 
луком у руках, він не може бути переможеним навіть богами, з асурами разом! Якщо бажаєш, позбав його  
колісниці й лука!».

Почувши  слова  наставника,  Карна,  син  Вікартани,  поспішно  розсік  тоді,  своїми  стрілами  лук 
Абгіманью, в той час як він метав стріли з великою моторністю рук. Нащадок роду Бходжа (Крітаварман) 
убив  потім  його  коней,  а  син  Гаутами  Кріпа,  убив  обох  візників,  керманичів  підпряжних  коней.  Інші  ж 
покрили  його  зливами  стріл,  коли  він  втратив  свій  лук.  Ті  шестеро  могутніх  воїв-колісничних,  сильно 
кваплячись, у той час як поспішність була настільки необхідна, вкрили безжалісно того юнака, позбавленого 
колісниці, та який один боровся з ними, зливами стріл. З розсіченим луком і позбавлений колісниці, але все ж 
дотримуючись  свого обов’язку кшатрія,  прекрасний Абгіманью,  тримаючи меч і  щит,  підстрибнув  угору.  
Проявляючи могутню силу й спритність і залишаючи сліди, названі каушика (тут: візерунки), та інші, син 
Арджуни  несамовито проносився по небу,  подібно царю пернатих.  «Він  може впасти на мене з  мечем у 
руках!», — з такими думками ті могутні лучники, виглядаючи в нього вразливі місця, сталі простромлювати 
його в тій битві, втупивши нагору свої погляди.

Тоді Дрона відітнув стиснуте в руці Абгіманью руків’я меча, оброблене дорогоцінними каменями. А 
син Радхи гострими стрілами розтрощив найчудовіший його щит. Позбавлений свого меча й щита, з тілом,  
покритим стрілами, Абгіманью знову спустився з повітря на землю. Потім, піднявши колесо колісниці, він  
люто ринувся на Дрону. З тілом, що сяє від блиску пилу з колеса колісниці, і сам з колесом у своїх піднятих  
руках,  прекрасний  Абгіманью в  битві  виглядав  на  мить  найвищою мірою велично,  подібно  Васубхадрі,9 

озброєному  диском.  З  лицем  у  крові,  яка  струменіла  з  ран,  із  грізно  зведеними  бровами,  вигнутими  в  
зморшках, з гучним левиним риком, величний Абгіманью, наділений невимірною міццю, стоячи серед тих  
найкращих царів, здавався блискучим на ратнім полі.

Так вістить розділ сорок сьомий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 8
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Джерело радости сестри Вішну,  той неперевершений воїн на колісниці, прикрашений зброєю самого  

Вішну,  сяяв  красою  на  бойовищі  немов  це  був  другий  Джанардана.  З  розвіяним  по  вітру  волоссям,  із 
найдивнішою зброєю — колесом колісниці,  піднятим у руках,  тіло  його стало недоступним для поглядів 
навіть самих богів. Дивлячись на тіло його і на те колесо у його руках, володарі земні сильно перелякалися. І  
потім вони розрубали  те колесо на безліч  шматків.  Тоді  син Крішни,  могутній  воїн на колісниці,  схопив 
величезну палицю. І позбавлений ними свого лука,  колісниці й меча, а також позбавлений ворогами свого 
колеса,  Абгіманью з  палицею у  руках  кинувся  на  Ашваттхамана.  А той бик серед мужів,  побачивши ту  
палицю, подібну блискучій громовій стрілі, швидко зійшов зі своєї колісниці й зробив три довгих стрибки, 
щоб  ухилитися  від  Абгіманью.  Убивши  своєю  палицею  коней  Ашваттхамана  й  обох  його  візників,  що 
поганяли підпряжних коней, син Субхадри з тілом, покритим стрілами, виглядав подібно дикобразові. Потім 
він зім’яв сина Субали Калакейю і вбив сімдесят сім його гандхарських послідовників.

Ще вбив він десять воїв-колісничних з роду Брахма-Васатія і сім таких же воїв з кекайїв. І вбивши потім  
десять  слонів,  він  розтрощив  своєю  палицею  колісницю  сина  Духшасани,  разом  з  його  кіньми.  Тоді  
розгніваний син Духшасани, о найгідніший, піднявши свою палицю, ринувся на сина Субхадри і вигукнув:  
«Стій,  зупинися!».  І обидва ті героя — два двоюрідних брата, з піднятими палицями, почали разити один  
одного, взаємно-жагуче бажаючи смерти свого супротивника, як колись Триокий Магадева і асур Андхака. Ці  
приборкувачі  ворогів,  ударяючи один одного кінцями своїх палиць,  падали посеред ратного поля подібно 
двом  вирваним  прапорам,  піднятим  на  честь  Індри.  Тоді  син  Духшасани,  примножувач  слави  кауравів, 
піднявшись першим,  ударив  палицею сина Субхадри  у тім’я,  у  той час як  той тільки почав підніматися.  
Приголомшений сильним ударом палиці і втомою, син Субхадри, той згубник ворожих героїв, упав на землю,  
знепритомнівши. Так, о царю, був один убитий багатьма в бою — той, хто вимотував ціле військо наче слон,  
що топче лотосові поля. І лежачи убитим, герой той виглядав подібно лісовому слонові, убитому мисливцями.

І полеглого героя тоді, оточили твої вої. Він виглядав як згаслий вогонь наприкінці холодів, після того  
як він спалив весь ліс, або як вітер, що стих зовсім, після того як він зламав вершини дерев, чи ж як сонце, що  
опустилося за Гору Заходу, після того як обпалило своїм жаром бгаратійське військо, або як Сома-Місяць,  
проковтнутий демоном Раху, чи як повністю висохлий океан. Побачивши його, з лицем подібним до повного 
місяця і з очима, обрамленими локонами, чорними наче вороняче крило, котрий лежав на голій землі, твої 
могутні вої на колісницях сповнилися великої радости. І вони багаторазово видали левоподібні рики. Справді, 
о володарю народів, найвищий захват охоплював твоїх воїв, тоді як у інших героїв (пандавів) капали гіркі 
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сльози з очей. Побачивши простягненого на ратнім полі героя, подібно Місяцю, який впав з неба, о володарю 
народів, різні істоти в повітряному просторі зачали гучно голосити: «Овва, цей герой лежить на землі, убитий.  
Він бився один з шістьма могутніми воями на колісницях із війська Дхрітараштри, під проводом Дрони і  
Карни! Цей вчинок, на думку нашу, є несправедливим!».

І  коли був  убитий  той герой,  земля,  здавалося,  блищала  надзвичайно,  як засіяний гірляндами зірок 
небозвід з повним місяцем посередині. І справді, вона була засіяна стрілами, оснащеними золотим оперенням і 
залита  потоками  крови.  Й  покрита  красивими  головами  героїв,  прикрашеними  сережками,  різними 
покривалами, прапорами й опахалами з буйволових хвостів, писаними попонами для слонів і розкиданими  
усюди найчудовішими уборами, блискаючими прикрасами колісниць, коней, людей і слонів, також мечами,  
гострими  й  добре  загартованими,  що  нагадують  змій,  які  звільнилися  від  своєї  шкіри,  а  також  луками, 
розсіченими стрілами, дротиками, списами й дрюччям та іншою різного виду зброєю, земля являла гарне 
видовище. І через убитих коней, що лежать у калюжах крови разом зі своїми вершниками, повалених сином 
Субхадри, земля у багатьох місцях зробилася непрохідною. І через слонів, величезних мов гори, споряджених  
збруєю, зброєю і прапорами, знищених стрілами і лежачих на землі разом з розкиданими поруч залізними 
стрекалами й погоничами, через найчудовіші колісниці, позбавлені коней, візників і своїх воїв, колісниць, які  
встеляли  землю,  розтрощені  слонами,  подібно  хвилям  озер,  та  через  безліч  тіл  убитих  піших  воїв,  
прикрашених різною зброєю, бойовище те являло жахливий вид, вселяючи жах у боязкі серця.

Побачивши Абгіманью, блиском подібного до сонця або місяця, який лежав на землі, велика радість  
охопила  твоїх  воїв,  у  той  час  як  пандави  були  сповнені  горя.  Коли  юний  Абгіманью,  що  ще  не  досяг 
повноліття, був убитий, о царю, все військо пандавів кинулося врозтіч на очах у Царя справедливости. Бачачи, 
що військо його руйнується після того як упав син Субхадри, Аджаташатру сказав своїм воям такі слова: «Цей  
убитий герой, не відвернувся від битви, й він безсумнівно піднісся на небо! Стійте ж твердо і не бійтеся, бо ми 
ще переможемо в  бою наших ворогів!».  Речучи  так своїм воям,  глибоко засмученим,  наділений великою 
міццю  й  великим  блиском  Цар  справедливости,  найкращий  з  воїв,  намагався  розвіяти  їхнє  горе.  І  він  
продовжував: «Адже спершу, на ратнім полі положив він безліч царевичів, виглядом подібних до отруйних 
змій, і лише потім син Арджуни пішов з життя! Убивши в бою десять тисяч воїв і царя косалів, могутнього 
воїна на колісниці, син Крішни, що був подібний Крішні або самому Арджуні,  безсумнівно відправився в  
житло  Шакри!  Розтрощивши колісниці,  коней,  людей  і  слонів  тисячами,  він  усе  ще  не  був  задоволений 
наслідками битви. А раз він чинив такі схвальні подвиги, нам звичайно не треба за ним сумувати!».

Так убивши найчудовішого серед них воїна, переслідувані їхніми стрілами, ми повернулися до свого 
табору ввечері, замащені кров’ю. Пильно спостерігаючи за ворогом, ми повільно, о великий царю, залишили 
поле бою й у страшній знемозі, ледве не втратилися почуттів. Потім наступила дивна сутінкова година перед 
злиттям  дня  й  ночі.  Чулося  виття  шакалів,  що  не  віщує  щастя,  тим  часом  як  сонце,  відтінком  подібне 
волокнам лотосу, схилилося до обрію, досягши Гори Заходу. І воно несло із собою блиск наших найчудовіших 
мечів,  дротиків  і  списів,  захисних  щитів  від  зіткнень  на  колісницях,  бойових  щитів  і  прикрас.  І  немов 
з’єднуючи небо і землю в єдину барву,  Сонце приймало свій улюблений вигляд вогню. Покрита безліччю 
слонів,  що  нагадують  гребені  гір  з  обійнятими  величезною  хмарою  вершинами,  поваленими  громом,  і  
лежачими поруч прапорами, стрекалами, збруєю й погоничами, які впали з їхніх спин, сама земля здавалося 
стогнала. Через убитих проводирів, через убитих піших воїв і рознесене на друзки спорядження, через убитих 
коней і візників, через прапори й знамена, розірвані та зламані, бойовище виглядало красиво. І ті величезні  
колісниці, о володарю людей, уподібнювалися тілам живих істот,  убитих ворогами. Але в той же час, від 
безлічі коней, убитих разом з їхніми вершниками, від дорогих кінських попон і оздоблень усілякого виду,  
розкиданих навколо, від вирваних і вибитих у цих істот язиків і зубів, нутрощів і очей, земля мала жахливий і  
потворний вигляд. Люди в багатих обладунках і прикрасах, оснащені найкращою зброєю, убиті, лежали разом 
з убитими слонами й кіньми, розбитими колісницями на голій землі, немов беззахисні, хоча й заслуговували 
завжди розкішних, безцінних лож і ковдр.

Собаки й шакали, вовки та гієни, галич і вороння, шуліки та інші хижі птахи, й усі інші кровожерливі 
істоти, різні племена ракшасів і жахливі юрби пішачів на бойовищі, — всі раділи надзвичайно, — роздираючи 
шкіру трупів і випиваючи їхній жир, кров і  мозок, почали свою криваву учту.  І вони також висмоктували  
виділення з розкладених трупів, у той час як страшно сміялися й голосно співали, тягаючи ці трупи в безлічі. І  
ріка, що вселяє великий жах, непереборна, подібна самій Вайтарані, була там створена видатними з воїв. Її  
води складалися із крови, і несла вона скупчення тіл. Колісниці заміняли собою човни для переправи через  
неї,  скелями служили їй слони,  голови людей становили її  дрібні  камені,  а м’ясо убитих  тварин і  людей  
заміняло їй мул. Розкидана ж усюди зброя різного виду служила їй вінками, що плавають по ній або лежать по 
берегах її. І та страшна річка текла несамовито посеред поля битви, несучи живих у місця приготовлені для  
мертвих. І юрби всіляких пішачів, вельми страшних і огидних видом, пили й жерли в тім потоці. Собаки,  
шакали й хижі птахи, які пожирали однаковий харч, та які викликають жах у живих істот, раділи захоплено,  
справляючи свою криваву учту. І вої, озираючи бойовище, яке нагадувало царство володаря покійних предків 
і,  яке  являло,  при  настанні  ночі  такий  страшний  вигляд,  переповнене  скупченням  безголових  тіл,  що 
піднімаються  у  передсмертній  агонії,  повільно  залишали  його.  А  тоді  вони  побачили  могутнього  воїна-
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колісничного,  Абгіманью, подібного Шакрі,  який лежав на ратнім полі  без дорогих прикрас,  що валялися 
поруч,  немов він уподібнювався жертовному вогню на вівтарі,  над яким не відбувалося більше узливання  
пряженим маслом.

Так вістить розділ сорок восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 9
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Після того як був убитий той герой, син Субхадри, проводир загону колісниць, вої пандавів залишили 

свої колісниці й знявши броні та відклавши убік свої луки сіли всі, оточивши царя Юдхіштхіру. І вони думали 
про той сум  свій,  звернувшись  думками до полеглого сина Субхадри.  Справді,  після  падіння доблесного 
племінника свого, могутнього воїна Абгіманью, цар Юдхіштхіра, сильно засмучений, почав сумно голосити:  
«Овва,  бажаючи  зробити  мені  добру  послугу,  Абгіманью,  прорвавши  великі  лави,  встановлені  Дроною,  
проникнув у них наче лев — у середину череди корів. Протиборчі йому могутні лучники, що відрізняються  
хоробрістю,  вправні  у  володінні  зброєю  й  непереборні  у  бою,  були  розбиті  й  змушені  відступити.  Наш 
невблаганний ворог Духшасана, що рушив йому назустріч у битві, примушений був під його стрілами швидко  
повернути назад, обезтямлений. Але, на жаль, переправившись через важкий для переправи великий океан 
війська Дрони, той доблесний син Крішни відправився зрештою в оселю Вайвасвати, зіткнувшись у сутичці із  
сином Духшасани!

Коли вбито сина Субхадри, як я погляну на Арджуну, сина Кунті, або на Субхадру, наділену великою  
долею,  на  ту,  котрій  не  доведеться  більше  бачити  свого  улюбленого  сина?  Які  ж  безглузді,  незв’язні  й 
невідповідні слова повинні ми будемо сказати сьогодні тим обом героям — Хрішикеші й Дхананджайї! Це я, 
бажаючи зробити благу справу й жагуче воліючи перемоги, вчинив це велике зло Субхадрі, а також Кешаві й 
Арджуні!  Той,  хто  жадібний,  не  визнає  своїх  недоліків.  Жадібність  виникає  від  нерозсудливости.  Адже  
подібно людині, що збирає мед, я не бачив перед собою того ж самого крутояру,  який виникає перед ним!  
Адже той, хто ще дитина, хто повинен був  знаходити задоволення в смачній їжі, у колісницях, у ложах і  
прикрасах, на жаль, навіть він був поставлений нами до битви! Як же дитина, ніжна роками, недосвідчена у  
боях, може, подібно доброму коневі, що жертвує собою заради свого пана, розраховувати на щасливий кінець 
при такій грізній небезпеці? О лихо, якщо ж ми услід за ним не ляжемо на голій землі, тоді ми будемо спалені  
скорботним поглядом збудженого гнівом Бібхатсу!

Дхананджайя  не  жадібний,  розумний,  скромний,  поблажливий,  прекрасний  і  могутній,  з  відмінною 
статурою, шанобливий до старших, доблесний, любимий усіма і відданий правді. Подвиги його, вершителя  
славних діянь, вихваляють навіть премудрі боги. Могутній, він убив ніватакавачів і калакейїв, тих ворогів  
могутнього  Індри,  що  живуть  у  Хіраньяпурі.  В  мить  були  ним  убиті  пауломи,  разом  з  усіма  їхніми 
прихильниками. Могутній, він дає обіцянку пощади навіть ворогам своїм, які просять про це! На жаль, ми не  
змогли захистити сьогодні сина навіть такої людини, від небезпеки! Великий страх обійняв величезне військо  
Дхрітараштри. Розгніваний через убивство свого сина, Партха винищить кауравів. Очевидно також, що ниций 
у помислах Дурьйодхана, який має так само ницих радників, бачачи загибель своїх прихильників, позбудеться  
життя,  у  безсиллі  своєму змучений сумом.  Побачивши цього нащадка сина кращого з  богів  (Абгіманью), 
неперевершеного в доблесті й мужності, розпростертим на землі, ні перемога, ні верховна влада, ні безсмертя 
й ні перебування у світі небес, разом із самими богами, не доставляє мені жодної радости!».

Так вістить розділ сорок дев’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 0
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Коли той страшний день,  і  разом з ним загибель живих істот,  минув,  і  коли сонце зайшло за  Гору 

Заходу,  опустився чудовий час вечірніх сутінків.  І  війська обох протиборчих сторін повернулися до своїх 
наметів,  о  туре  з  роду  Бгарати!  Тоді  й  Джишну  Мавпознаменний,  винищивши  полки  саншаптаків  за  
допомогою небесної зброї, відправився у свій табір, стоячи на своїй переможній колісниці. І їдучи шляхом, він 
звернувся до Говінди, сказавши зі слізьми, що підступили до горла: «Чому серце моє охоплене страхом, о 
Кешаво,  і  чому язик  мій  німіє?  Лиховісні  знамення  зустрічаються  на  моєму шляху і  тіло  моє  слабне,  о 
Ачьюто! Недобрі передчуття володіють моїм серцем і не залишають мене. І на землі теж з усіх боків грізні 
ознаки лякають мене! Усіляких видів показуються ті знамення й ознаки, і всі вони віщують страшне нещастя!  
Чи все буде гаразд у мого високоповажного старшого брата — царя, разом з його наближеними?».

В а с у д е в а  с к а з а в :
Зовсім очевидно, що в брата твого, разом з його друзями все буде гаразд. Не засмучуйся! Якесь зло  

іншого ряду трапиться в іншому місці.
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Тоді обидва героя Крішна й Арджуна,  вклонившись сутінкам,10 зійшли на колісницю й поїхали далі, 

розмовляючи про події тієї битви, такої згубної для героїв. Зробивши неймовірні подвиги, Васудева і Арджуна 
досягли нарешті табору пандавів. І бачачи табір у безрадісному стані,  що потьмянів у блиску своєму й у  
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цілковитій  розгубленості,  згубник  ворожих  героїв,  Бібхатсу,  сказав  тоді  Крішні,  із  серцем  сильно 
стривоженим: «Не звучать сьогодні радісні сурми, о Джанардано! Їхні звуки змішуються з гуркотом барабанів 
і зичним ревінням литавр. Також і віна ніде не грає сьогодні в супроводі звуків цимбалів. Щасливі й солодкі  
пісні, що підносять хвалу, не розспівують і не читають поети серед моїх військ! І вої також, побачивши мене,  
відходять геть із опущеними вниз обличчями! Вони не розповідають мені, як колись, про подвиги, вчинені 
ними!  Чи  все  може  бути  гаразд  у  моїх  братів  сьогодні,  о  Мадгаво?  Побачивши  наших  власних  людей, 
занурених у сум, серце моє не відчуває спокою! Чи все може бути гаразд у царя панчалів або у Вірати, о  
милостивий, а також у всіх наших воїв, о нев’янучий славою? Та ба, завжди радісний, син Субхадри сьогодні  
разом із братами не виходить, як бувало, з посмішкою зустрічати мене, коли повертаюсь я з битви!».

Так  бесідуючи,  обидва  вони,  Крішна  й  Арджуна,  вступили  у  свій  табір.  І  вони  побачили  пандавів 
страшенно зневірених і байдужих від горя. Побачивши братів своїх і синів, Арджуна Мавпознаменний сильно  
засмутився. І не бачачи там сина Субхадри, він сказав такі слова: «Обличчя в усіх вас здається потьмяніли! І я 
не бачу Абгіманью! Ви теж не підходите привітати мене! Я чув,  що Дроною був  установлений круговий  
бойовий шик. Ніхто серед вас, крім сина Субхадри, не зміг би прорвати його у бою. Однак він не був мною 
навчений  тому,  як  вийти  з  того  оточення,  проникнувши  в  нього.  Чи  не  був  хлопчак  примушений  вами 
проникнути в ті ворожі лави? Прорвавшись крізь ті лави, серед безлічі ворожих воїв у бою, чи не лежить  
тепер син Субхадри, могутній лучник, той згубник ворожих героїв, убитий на ратнім полі? О, розповідайте ж 
мені про того міцнорукого, червоноокого героя, породженого в нашім роду, подібно леву в горах, рівному 
молодшому  братові  Індри,  —  як  він  був  убитий  на  бойовищі!  Розповідайте  про  того  молодого  юнака,  
могутнього лучника, нащадка сина Васави, улюбленця мого, — як він був убитий на полі бою!

Хто,  спонукуваний  самою  Смертю,  наважився  убити  того  героя,  улюбленця  дочки  роду  Врішни 
(Субхадра), якого я випестував і завжди милого своїй матері? Рівний шляхетному Кешаві, леву з роду Врішни, 
у доблесті, вченості й власній гідності, як він був убитий на ратнім полі? Завжди милого Субхадрі, Драупаді й 
Кешаві, якщо я не побачу сина свого, то я відправлюся в житло Ями! З кінчиками локонів у ніжних завитках,  
зовсім юного, з очима молоденької газелі, з ходою збудженого тічкою слона, високого мов свіжий стовбур  
дерева шала, у слові завжди з посмішкою, смиренного, завжди слухняного велінням старших, діючого подібно 
зрілому літами, хоча і юного за віком, правдоустого і незаздрісного, сповненого великої відваги, міцнорукого,  
з довгастими наче пелюстки блакитного лотосу, очима, прихильного до відданих йому, добре приборканого й 
не поборника всього низького, вдячного, обізнаного і вправного у володінні зброєю, що не відвертається від 
битви та завжди знаходить задоволення у бою, і що збільшує горе ворогів, зайнятого наданням благ своїм 
родичам і бажанням перемоги батькам своїм, котрий ніколи не наносить першим удару й зовсім позбавленого 
страху в бою, — на жаль, якщо я не побачу сина свого, то я відправлюся в житло Ями!

З гарним чолом, з гарним волоссям, з гарними бровами, очима й устами, якщо я не побачу того обличчя,  
то  який  же  спокій  може  бути  для  мого  серця?  Солодкого  ніби  звучання  струн,  чудового,  з  тембром  
мелодійним, як у самця зозулі,  якщо я не почую вже його голосу,  то який же спокій може бути для мого  
серця? Його краса незрівнянна, її важко знайти навіть серед тридцяти богів. Якщо я не побачу сьогодні героя, 
то який же спокій може бути для мого серця? Він умів шанобливо привітати старших і завжди слухняний був  
велінням  батьків  своїх,  якщо я  не  побачу його  сьогодні,  то  який  же  спокій  може  бути  для  мого  серця? 
Хоробрий на прі, зніжений у всьому і гідний розкішного ложа, на жаль, він лежить тепер на голій землі, немов  
позбавлений захисників, хоча він і найкращий з тих, хто має захисників! Кому колись, поки він лежав на ложі,  
прислужували  прекрасні  жінки,  на  жаль,  тому  сьогодні,  з  тілом,  покаліченим  стрілами,  прислужують  
лиховісні шакали! Хто колись пробуджувався від сну під спів розповідачів казок, співаків і поетів, того, на  
жаль, сьогодні безсумнівно будять своїм безладним виттям хижі звірі! Те чарівне обличчя його, гідне бути  
осіненим тінню від парасоля, на жаль, буде безсумнівно покривати сьогодні пил на ратнім полі!

О  синку,  у  знедоленого,  як  я,  смерть  несе  тебе  насильно  від  мене,  який  ніколи  не  насичувався  
спогляданням  свого  сина!  Без  сумніву,  царствена  столиця  Ями,  та  чудова  оселя,  яка  завжди  служить 
притулком для доброчесних, і опромінюється своїм власним блиском, сьогодні завдяки тобі сяє пишнотою 
надзвичайною!  Без  сумніву,  Вайвасвата  і  Варуна  гостинні,  Шатакрату  і  Володар  багатств  наділяють 
безстрашну душу твою блиском вічного блаженства!», — так журно ремствуючи в різних словах, як купець у  
якого затонув корабель, Арджуна, перейнятий великим горем, спитав Юдхіштхіру: «Чи відправився на небо  
той  бик  серед  людей,  о  нащадку  Панду,  вчинивши  побоїще  серед  ворогів  і  борючись  у  битві  з  лицем,  
спрямованим уперед? Безсумнівно, борючись без помічників з безліччю воїв, биків серед людей, сповнених 
старання й рішучости,  він звичайно звертався думками до мене,  жадаючи допомоги!  Вражений стрілами,  
хлопчик мій, мабуть повторював про себе: «О батьку мій, поспішай же скоріше до мене на допомогу!».  Я  
думаю, що коли він так ремствував, він був убитий численними лютими воями! Або ж цілком можливо, якщо 
він породжений мною і є сином сестри Мадгави, якщо він народився у Субхадри, то не міг він тут мовити так!

Без  сумніву,  серце  моє,  і  так  занадто тверде,  зроблене із  самої  суті  громової  стріли,  якщо воно не  
розривається навіть коли я не бачу того довгорукого героя із червоними очима! Як могли люті вороги метати  
стріли здатні простромлювати життєво важливі місця, у того могутнього лучника, зовсім ще дитини, — у сина 
мого й нащадка сестри Васудеви? Той парубок з незасмученою душею, що, незмінно виходячи мені назустріч,  
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зазвичай вітав мене, чому він сьогодні не показується мені, коли я повернувся сюди, убивши ворогів? Без  
сумніву, убитий, він лежить зараз на голій землі, потопаючи у крові! Прикрашаючи землю тілом своїм, він 
лежить начебто Сонце, що впало з неба! Почувши, що його убито, Субхадра, змучена скорботою за сином,  
напевно загине! Що мені скаже вона, не бачачи Абгіманью? Що скаже також і Драупаді? І що ж скажу я їм 
обом,  страждаючи від  горя?  Без  сумніву,  серце  моє  зроблене  із  самої  суті  громової  стріли,  раз  воно  не  
розривається на тисячу шматків при вигляді ридаючої невістки моєї, змученої скорботою!

Левиний клич радісних синів Дхрітараштри чую я! І Крішна теж почув Юютсу,  який гудив героїв з  
війська Дхрітараштри такими словами: «О могутні вої на колісницях, не будучи в змозі здолати Бібхатсу і  
убивши лише дитя, чому ж ви радієте! Ви, які не відають справедливости,  незабаром дізнаєтеся про міць  
Партхи! Здійснивши те, що неприємно тим обом — Кешаві та Арджуні, у битві, чого ви такі радісні репетуєте,  
як  леви,  коли  година,  визначена  для  вашого  власного  суму  вже  настала!  Плоди  гріховних  діянь  ваших 
незабаром позначаться на вас! Жорстоке лиходійство вчинено вами! Як же може воно довго залишатися без 
наслідків?», — так висловивши їм осуд, велемудрий син Дхрітараштри від жінки-вайшьї пішов геть, кинувши  
зброю, сповнений гніву та горя! Чому ж ти, о Крішно, не розповів мені про все це під час битви? Я спалив би  
тоді всіх тих, таких жорстокосердих, могутніх воїв-колісничних!».

Тоді  Васудева-Крішна,  заспокоївши  Партху,  пригніченого  сильним  горем  через  загибель  сина  й 
сповненого глибокої скорботи, сказав йому: «Не треба так засмучуватися! Адже саме це шлях усіх героїв, що 
не відвернулися від битви, особливо кшатріїв, котрі засоби до життя добувають війною. Саме це є кінцева 
мета, о кращий з тих, хто йде до цієї мети, — запропонована знавцями священної збірки законів для героїв, що 
не  відвертаються  й  борються  до  кінця!  Адже  смерть  у  бою  безсумнівна  для  героя!  Немає  сумніву,  що  
Абгіманью відправився у світи, призначені для людей, справедливих у своїх діяннях! І цього сильно бажають 
усі герої, о туре з роду Бгарати, думаючи: «Знайдемо смерть у бою віч-на-віч з ворогами!», о милостивий! А 
щодо Абгіманью, то він, убивши у бою безліч хоробрих і могутніх царевичів, знайшов смерть, таку бажану 
для героїв, з обличчям спрямованим до битви! Не засмучуйся, о тигре серед людей! Цей споконвічний закон, а 
саме загибель у бою, був установлений древніми охоронцями закону. Ці брати твої усі сильно засмучені, о  
найкращий з роду Бгарати, а також царі й друзі твої, коли ти сповнений журби. Заспокой їх, втіш словом, о 
милостивий! Те, що має бути відомо, адже відомо тобі! І ти не повинен засмучуватися!».

Так утішений Крішною, вершителем надзвичайних подвигів, Партха сказав тоді всім своїм братам такі  
слова голосом, перейнятим скорботою: «Я бажаю почути про те, як довгорукий і широкоплечий Абгіманью,  
той герой з довгастими наче пелюстки блакитного лотосу, очима, поводився на прі. Ви побачите, що я знищу 
в битві тих ворогів мого сина, разом з їхніми слонами, колісницями й конями, а також з їхніми прихильниками 
й родичами! Всі ви майстерні у володінні зброєю, всі ви стоїте зі зброєю у руках. Як же в такому випадку син 
Субхадри міг прийти до своєї загибелі, якби навіть він зустрівся у битві із самим Громовержцем? На жаль, 
якби я знав, що пандави й панчали не в змозі будуть захистити мого сина на січі, тоді б я сам захищав його!  
Ви перебували тоді на своїх колісницях, ви випускали зливи стріл. То, як же в такому випадку міг Абгіманью 
загинути,  вбитий ворогами,  що перетворили вас на ніщо? На жаль,  немає у вас мужности  й немає у вас 
доблести, раз у запалі бою, на очах у вас самих, Абгіманью був убитий! Я повинен дорікати собі самому, бо  
знаючи, що всі ви настільки безсилі, боягузливі та бездіяльні, я виїхав тоді звідси! Хіба панцири ваші й зброя 
всякого виду служать вам лише для окраси, а слова дані вам, лише для балачок на зборах, коли ви не змогли 
захистити мого сина?».

Сказавши такі слова, Бібхатсу тоді сів, тримаючи свій лук і найчудовіший меч. Справді, ніхто не міг 
тоді навіть глянути на нього, котрий нагадував самого Руйнівника в люті і щохвилинно глибоко зітхав. І ніхто 
з друзів його або родичів, не міг тоді насмілитися заговорити з Арджуною або глянути на нього, змученого 
журбою за  сином,  з  лицем,  залитим слізьми,  — ніхто,  за  винятком Васудеви  й старшого нащадка Панду 
(Юдхіштхіри).  Ці  двоє,  за  всіх  обставин  були  приємні  й  бажані  для  Арджуни.  І  позаяк  обидва  вони  
користувалися глибокою повагою й великою любов’ю, вони одні могли звертатися до нього в таку хвилину. І  
тоді,  звернувшись до Партхи, з очима,  подібними до пелюсток блакитного лотосу,  збудженого гнівом, і  з  
серцем, сильно змученим скорботою за сином, цар Юдхіштхіра промовив такі слова.

Так вістить розділ п’ятдесятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 1
Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
О міцнорукий, після того як ти відправився до війська саншаптаків, наставник Дрона доклав великих 

зусиль для того, щоб схопити мене. Ми, однак, зуміли зупинити Дрону на чолі його війська, вишикуваного в 
бойові лави, з усіх боків, протиставивши в тому бою свій протиборчий зустрічний шик із загонів колісниць.  
Стримуваний  воями  на  колісницях  і  мною,  добре  захищеним,  він  почав  з  усією  стрімкістю  разити  нас, 
шматуючи гострими стрілами. І биті так Дроною, ми не могли навіть глянути на його рать, а вже тим більше 
— прорвати  її  у  битві!  Всі  ми  тоді  звернулися  до  сина  Субхадри,  рівного  тобі,  о  володарю,  у  доблесті, 
сказавши йому: «О сину наш, прорви ці лави Дрони!». І той доблесний герой, немов добрий кінь, узявся нести 
той тягар,  хоч  і  нестерпним він  міг  бути  для  нього.  Наділений міццю й підкріплений наукою володіння  
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зброєю, засвоєної од тебе, той хлопчик проникнув у вороже військо, як Супарна проникає в океан. Що ж до  
нас, то ми пішли за тим героєм, сином доньки роду Сатвата, жагуче бажаючи проникнути у вороже військо  
тим самим шляхом, яким пішов він сам.

Тоді,  о  братику  мій,  злісний  цар  країни  Синдху,  Джайядратха,  завдяки  дарунку,  дарованому йому 
Рудрою, зупинив усіх нас. Потім Дрона, Кріпа, Карна й син Дрони, Бріхадбала та Крітаварман — ці шестеро 
воїв-колісничних оточили сина Субхадри. І оточивши того хлопця в бою, всі ті могутні вої на колісницях,  
занадто численні для нього одного, хоча він і боровся старанно з усіх своїх сил, позбавили його колісниці. І  
коли він так позбавлений був ними колісниці, син Духшасани, хоча й сам він опинився у великій небезпеці,  
яка загрожувала його життю, швидко змусив його зустріти свій згубний кінець, визначений долею. Що ж до 
Абгіманью, то, розтрощивши тисячі слонів, коней, колісниць і вершників, та убивши ще сотню найперших 
царевичів, а також безліч героїв, не відзначених славою, а також відправивши в тій битві царя Бріхадбалу на 
небо, він, з душею найвищою мірою відданою обов’язку, знайшов, однак, свій згубний кінець, призначений  
долею. Саме так сталася ця подія, що так збільшила нашу скорботу! І той тигр серед людей у такий спосіб  
досяг світу небес!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Почувши слова, сказані Царем справедливости, Арджуна вигукнув: «О сину мій!». І, видавши глибокий 

подих,  упав  на  землю  від  сильного  горя.  Тоді  всі  вої  пандавів,  із  засмученими  обличчями,  оточивши 
Дхананджайю, почали в зневірі  дивитися один на  одного нерухомими очима.  Опритомнівши,  син Васави 
розшаленів з люті. Здавалося він тремтів немов у лихоманці й щохвилинно глибоко зітхав. Стискаючи руку в 
руці, зітхаючи, з очима, повними сліз, і кидаючи погляди немов божевільний, він сказав такі слова: «Воістину 
перед вами врочисто клянуся,  що завтра я вб’ю Джайядратху!  Якщо зі страху смерти він,  злякавшись, не  
покине синів Дхрітараштри, або не вдасться до нас шукати заступництва, або до Крішни, найвищого з людей,  
або ж до тебе, о великий царю, то завтра я неодмінно уб’ю Джайядратху! Позаяк він забув дружбу зі мною і  
виконує те, що приємно синам Дхрітараштри, той негідник є причиною убивства дитини! Завтра ж я вб’ю  
Джайядратху! І хто б не були ті з них, які будуть боротися зі мною у битві, захищаючи його, будь-то навіть  
два героя — Дрона й Кріпа, я покрию їх усіх своїми стрілами! Якщо я не виконаю саме так це в майбутньому  
бою, о тури серед людей, то нехай я не знайду світів, приготованих для доброчесних, завжди бажаних для 
героїв! Ті світи, які приготовані для вбивць своїх матерів або ж для згубників батьків своїх, або які призначені 
для тих хто мав плотський зв’язок із дружинами своїх наставників, чи ж для ницих і злих, або які готові для  
заздрісних до благочестивого, чи ж для тих, хто ганить інших, або для тих хто привласнює застави, довірливо  
дані іншими, або ж для руйнівника довіри, або світи, які призначені для тих, хто гудить жінку й говорить про 
неї погано насолодившись із нею спершу, або ж для вбивць брахманів, а також і для згубників корів, або світи,  
які приготовлені для тих, хто їсть нерозсудливо, не запропонувавши спочатку богам рису звареного на молоці 
й цукрі, або їжу, приготовлену з ячменю, чи овочі, чи юшку, приготовлену з молока, сезаму й рису, або коржа  
із пшеничного борошна на молоці, підсмаженого на пряженому маслі, та іншого виду коржі, або ж м’ясо, — 
нехай я відправлюся саме в ті світи того самого дня, якщо я не вб’ю Джайядратху! Ті світи, куди йдуть ті, хто  
нехтує  кращим  з  двічінароджених,  ретельно  зайнятого  вивченням  Вед  або  твердо  дотримується  даної  
обітниці, або ж ненавидить старців, праведників або наставників своїх, — нехай я потраплю саме туди, якщо я  
не вб’ю Джайядратху!

Той кінцевий шлях, що стає долею тих, хто торкається брахмана або корови, чи вогню ногою, і який 
очікує тих, хто плює і випорожнюється у воду, — нехай я вступлю на той страшний шлях, якщо я не вб’ю 
Джайядратху! Той кінцевий шлях, який приготовлено для тих, хто купається голим у воді, або для тих, хто не  
робить привітного прийому гостеві, той кінцевий шлях, який стає долею тих, хто бере хабарі, говорить брехні 
й хто вводить ув оману і кривдить інших, або шлях, що призначений для тих, хто грішить проти своєї душі чи 
ж хто облудно підносить хвалу іншим, або той кінцевий шлях, що приготовано для людей ницих, які їдять  
свіжоприготовлену їжу на очах у слуг, синів, дружин і підлеглих, не поділившись із ними, — нехай я вступлю 
на той страшний шлях, якщо я не вб’ю Джайядратху! Той кінцевий шлях, на який приречений нечестивий 
душею, який, покинув прохача про заступництвом або праведника, слухняного його слову, не підтримує їх і  
засуджує того, хто йому надавав допомогу, який не дає від поминальної жертви сусідові, що заслуговує таких 
підношень, але дає чоловікові жінки-шудри, який не заслуговує їх; той шлях, на який вступає той, хто п’є  
хмільне; хто переступає межі моральности, хто невдячний або хто гудить братів своїх, — нехай я вступлю 
незабаром на той кінцевий шлях, якщо я не вб’ю Джайядратху! І кінцевий шлях інших, які відступилися від  
закону і тут мною не згадані, та тих, які згадані мною, — нехай я незабаром знайду його, якщо завтра вранці я  
не вб’ю Джайядратху!

Слухайте також іншу клятвену мою обіцянку!  Якщо завтра сонце зайде перш ніж той лиходій буде  
вбитий мною, тоді нехай відразу я увійду в палаючий вогонь! Ви, о асури, боги та люди, о птахи й змії, о  
покійні предки і нічні блукачі, о брахманські та божественні мудреці, о все рухоме й нерухоме, а також інше, 
що є ще крім цього, — всі ви не в змозі будете захистити від мене того ворога! Якщо він проникне в найнижчу  
частину пекла або навіть підніметься у твердінь небесну, або відправиться в царство богів або ж ув області  
дайтьїв,  навіть там стрімко наздогнавши його сотнями стріл,  я  на світанку знесу голову тому ворогові!».  

56



Сказавши так, Арджуна почав натягати лук Гандіву то шуйцею, то десницею. І заглушаючи його власний 
голос, гучав лук аж до самих небес. І після того як Арджуна дав урочисту клятву, Джанардана, сповнений 
гніву,  дмухнув тоді у свою мушлю Панчаджанью. А Дхананджайя засурмив у мушлю Девадатту.  І мушля  
Панчаджанья,  добре заповнена повітрям з вуст  Ачьюти,  вивергнула  зі  своєї  утроби голосне ревіння.  І теє 
ревіння  змусило  здригнутися  весь  всесвіт,  разом  із  пеклом,  небесами  і  всіма  сторонами  світу,  немов  
відбувалося це наприкінці юґи. Дійсно, після того як шляхетним Арджуною була вимовлена врочиста клятва, 
звідусіль пролунали звуки музичних інструментів і левоподібні рики у стані пандавів.

Так вістить розділ п’ятдесят перший у Дронапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО АБГІМАНЬЮ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО АБГІМАНЬЮ
1 Обох родів (vançayor dvayoh), тобто роду своїх батька і матері. (  вгору)
2 Тобто Крішні та Арджуні. (  вгору)
3 Ашмака (açmaka) — цар країни Ашмаки, володар ашмаків. Країна Ашмака була розташована, за однією версією,  

на  північний-захід  від  Аванті  (суч.  Удджайн),  за  іншою  ж,  згідно  Бгаттасваміну,  коментаторові  Артхашастри  
Каутильї, вона ототожнюється з Магараштрою, тобто країною маратхів на заході Індії. (  вгору)

4 Кожному органу почуттів відповідають певні об’єкти, а саме: зору - форма, вухові - звук, носу - запах і т.д.  
Відсутність  розходження  між  ними  досягається  тривалими  вправами  і  є  основною  умовою  перемоги  над  своїми  
почуттями.  В Артхашастрі  Каутильї це сформульовано так: «Збіг між почуттями вуха,  шкіри, ока,  язика,  носа і  
звуком, дотиком, формою, смаком, запахом - це перемога над почуттями». Артхашастра, с. 21. (  вгору)

5 Рукмаратха  (rukmaratha)  —  букв.  «володар  золотої  колісниці»,  тут  син  Шальї,  царя  мадрів.  Вислів  цей  
вживається  і  як  епітет Дрони,  власника золотої  колісниці,  а  також і  Вірати.  Він  також служить ім’ям деяких  
царевичів-воїнів. (  вгору)

6 Віялоподібна пальма (tāla)  — рід  пальмового  дерева  (Borasus  flabelliformis).  Розміром з  віялоподібну  пальму -  
либонь, розміром у цілих шість ліктів, тобто близько 2.75 м. (  вгору)

7 Цей вислів вельми часто повторюється в епосі — tad adbhutam iva abhavat. (  вгору)
8 Вріша (vŗsi від vŗşan) — тут ведична форма, що означає «мужній, сильний, могутній». На відміну від vŗşa - «бик».  

(  вгору)
9 Васубхадра (vāsubhadra) — букв. «володар божественного блиску», епітет Васудеви-Крішни. (  вгору)
10 Сутінки самі  по собі  уявляються богинею, яка,  очевидно,  повинна шануватися певними молитвами у деяких  

випадках. (  вгору)

ОПОВІДЬ ПРО КЛЯТВЕНУ ОБІЦЯНКУ

Р о з д і л  5 2
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Коли  ж  вивідачі  Дурьйодхани,  почувши  той  голосний  шум,  що  йшов  од  пандавів,  котрі  жадали 

помститися за свого сина, повідали йому про це, Джайядратха, володар Синдху, сильно пригнічений горем, із 
серцем, що стиснулося від суму,  немов опущений у безодню великого океану журби, повільно піднявся й,  
багато  міркуючи,  направився  на  збори  царів.  Гірко  ремствуючи  у  присутності  тих  володарів  людей,  
страшачись батька Абгіманью й почуваючи сором, він сказав такі слова: «Той, хто був породжений в роду 
Панду Шакрою під впливом пристрасти, той зловмисник хоче відправити мене в житло Ями! Хай буде вам 
благо! Тому я повернуся до себе додому воліючи жити! Або ж протиставте свою силу, щоб захистити мене, о 
тури серед кшатріїв! Раз Партха домагається вбивства мого, ви, о герої, дайте мені обіцянку безпеки! Дрона, 
Дурьйодхана й Кріпа,  Карна,  володар мадрів (Шалья) і Бахліка, Духшасана та інші здатні захистити навіть 
того, кого переслідує сам Бог смерти! А вже тим більше коли я стану боротися із Пхалгуною одним, який  
жадає мене вбити, хіба всі ці володарі землі, хіба всі ви, об’єднавшись разом, не зможете захистити мене?

Коли я почув крики радости пандавів, великим був мій страх. Моє тіло наче заніміло, як у людини, що  
перебуває на межі смерти, о володарю землі! Власник лука Гандіви дав клятвену обіцянку — неодмінно вбити  
мене! Тому бо пандави так кричать од радости, хоча в цей час вони повинні віддаватися суму! Ні боги, ні  
гандхарви, ні асури, ні змії та ракшаси, не можуть насмілитися зробити даремною його клятву, а куди вже 
володарям  людей!  Тому,  о  тури  серед  людей,  — хай  буде  вам  благо,  — дозвольте  мені  покинути  табір  
кауравів. Я хочу зникнути. Пандави не зможуть побачити мене більше!». І коли він ремствував так, з душею,  
сповненою страху, цар Дурьйодхана, завжди віддаючи перевагу виконанню своїх власних справ, сказав йому:  
«Не слід боятися, о тигре серед мужів! Бо хто ж почне, о туре серед людей, докучати тобі у битві, коли ти  
будеш стояти серед героїв кшатріїв?! Це суть наступні: я сам, син Вікартани — Карна, Читрасена й Вівіншаті, 
Бхурішравас,  Шала,  Шалья,  Врішасена  нескоримий,  Пурумитра,  Джайя,  Бходжа,  Судакшина,  правитель 
Камбоджі, Сатьяврата міцнорукий, Вікарна, Дурмукха й Саха, Духшасана і Субаху, також і володар калінгів з 
піднятою зброєю, Вінда, Анувінда — два царя Аванті, Дрона, син Дрони разом із сином Субали. І сам ти  
також — найчудовіший з воїв-колісничних, герой, наділений невимірним блиском! Як же ти можеш у такому  
випадку відчувати  страх перед пандавами,  о володарю Синдху! Одинадцять акшаухіні  військ,  підвладних 
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мені, будуть старанно боротися заради забезпечення твого захисту! Тому не бійся, о володарю Синдху!  Хай 
зникне твій страх!».

Так заспокоєний твоїм сином, о царю, володар Синдху, в супроводі Дурьйодхани, відправився в ту ж ніч 
до Дрони. І тоді, доторкнувшись із шанобливим уклоном до стіп Дрони, о володарю народів, і зі смиренністю 
сівши на відведене йому місце, він спитав його такими словами: «У влучності  у ціль, у попаданні в неї з  
далекої відстані, у вправності рук і в силі удару,  скажи ти про різницю між мною і Пхалгуною! Я хочу,  о  
наставнику, знати достоту, про різницю в мистецтві володіння зброєю між мною і Арджуною. Розкажи мені 
про це по правді, о володарю!».

Д р о н а  с к а з а в :
Міра навчання отримана від наставника, о сину мій, у вас обох — у тебе і в Арджуни, однакова. Однак  

внаслідок постійних вправ у Йозі, та здатности переносити злидні, Арджуна стоїть вище за тебе! Але ти не  
повинен у битві, в жодному разі, відчувати страх перед Партхою! Адже я буду оберігати тебе, о сину мій, від  
цих страхів. Тут не може бути сумнівів! Адже навіть самі безсмертні не в змозі здолати того, кого охороняють  
руки мої! Я вишикую такі бойові лави, які Партха не зможе прорвати! Тому поборися в битві, не бійся й 
дотримуйся закону своєї варни! Йди шляхом своїх батьків і дідів, о володарю людей! Вивчивши належним 
чином  Веди,  ти  зробив  узливання,  як  слід,  священному  вогню!  Ти  також  зробив  жертвопринесення  
численними жертвами. Тому в тебе не може бути страху перед небезпекою смерти! Але якщо ти загинеш,  
гідний великої долі, важкодоступної людям низьким, ти знайдеш незрівнянні небесні світи, що досягаються 
лише  міццю  своїх  рук!  Каурави  і  пандави,  врішнії  та  інші  люди,  а  також  і  я,  разом  із  сином  —  усі  
недовговічні! Подумай про це. Один за одним, всі ми, знищені всемогутнім Часом, відправимося в інший світ,  
супроводжувані лише своїми відповідними діяннями! Але ті світи, яких подвижники досягають, віддаючись 
суворому покаянню, — їх доблесні кшатрії отримують, дотримуючись обов’язку своєї касти.

С а н д ж а й я  м о в и в :
Так,  о  царю,  був  заспокоєний правитель Синдху сином Бхарадваджи.  Він відігнав свій страх перед 

Партхою і спрямував свої думки на битву.
Так вістить розділ п’ятдесят другий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 3
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Після того як Партхою була дана клятва вбити царя країни Синдху, Васудева міцнорукий, звернувшись 

до Дхананджайї, сказав йому: «За згодою одних своїх братів, але без мого відома, ти заприсягся словами:  
«Завтра я вб’ю правителя Синдху!». Це був вчинок вельми необачний з твого боку! Не порадившись зі мною, 
ти взяв на себе надмірно важкий тягар! Ет, як же ми уникнемо посміховища серед усіх людей?! Я послав  
шпигунів у табір сина Дхрітараштри. І вони швидко повернувшись сюди, повідомили нам таку звістку. Після 
того як тобою була дана клятвена обіцянка вбити царя  Синдху,  голосні левоподібні рики, що лунали тут у 
супроводі  звуків  наших  музичних  інструментів,  були  почуті  синами  Дхрітараштри.  Від  того  шуму  сини 
Дхрітараштри жахнулися  разом із правителем  Синдху.  «Ці  левоподібні рики — не без причини!»,  — так 
подумавши,  вони  залишалися  чекати,  що  буде  далі.  Неуявний  шум,  о  міцнорукий,  піднявся  тоді  серед 
кауравів,  їхніх  слонів,  коней  і  піших  воїв.  Страшний  шум  був  також  чутно  від  скрипу  їхніх  колісниць. 
«Почувши про смерть Абгіманью, Дхананджайя, сильно пригноблений, у гніві своєму неодмінно виступить 
уночі на битву!», — так думаючи, вони залишалися чекати, готуючись до бою.

В той час,  як самі вони старанно готувалися, вони довідалися насправді,  про цю клятву вбити царя  
Синдху,  дану тобою, о Лотосоокий, усім відданим правді. Тоді всі радники Суйодхани зневірилися духом і 
перелякалися,  немов жалюгідні  тварини.  Що ж до  царя  Джайядратхи,  то  той володар  саувірів  і  народів-
синдху, зажурений і сильно пригнічений горем, устав тоді й увійшов у свій власний намет, разом зі своїми  
радниками. І під час, коли він мав потребу в пораді своїх наближених, порадившись з ними про всілякі засоби,  
що можуть  сприяти його гаразду,  він відправився на збори союзних царів і  сказав Суйодхані  такі  слова:  
«Дхананджайя, вважаючи мене вбивцею свого сина, побореться завтра зі мною у битві! Адже він дав серед 
свого війська клятвену обіцянку вбити мене! І ту урочисту клятву Савьясачина не сміють порушити ні самі  
боги, ні гандхарви, ні асури, ні змії чи ракшаси! Тому всі ви, захистіть мене на прі! Нехай Дхананджайя не 
зможе вразити цілі, поставивши пихато свою ногу вам на голову! Тож нехай, з цієї нагоди, будуть зроблені  
необхідні приготування! Якщо ж, однак, мені не може бути забезпечений захист у бою, о радосте куру, то дай 
мені тоді дозвіл, о царю, щоб міг я повернутися до себе додому!».

Коли йому так сказав Джайядратха, Суйодхана засмутився, опустивши голову. Почувши про те, що ти 
дав  клятву  убити  Джайядратху,  Суйодхана  поринув  у  глибокий  роздум.  І  бачачи,  що  той  сильно 
пригноблений, цар країни Синдху сказав м’яко такі слова, що мають стосунок до його власного гаразду: «Я не 
бачу серед вас лучника настільки ж сильного, який міг би відбити своєю зброєю зброю Арджуни у великій 
битві! Хто, будь-то навіть особисто Шатакрату, зможе встояти перед Арджуною, який має своїм союзником 
Васудеву,  коли він потрясає луком Гандівою? Адже відомо, що навіть сам володар Магешвара, наділений 
найбільшою міццю,  боровся колись із  Партхою, котрий у єдиноборстві  виступав  пішим,  на горі  Хімаван! 
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Спонукуваний царем богів, він на одній-єдиній колісниці вбив тисячі данавів, що жили в Хіраньяпурі! Адже,  
об’єднавшись  нині  з  мудрим  Васудевою,  син  Кунті  здатний  знищити  три  світи,  сукупно  навіть  із 
безсмертними — така моя думка. Я хочу,  щоб ти дав мені дозвіл покинути бойовище, або ж щоб великий 
духом і доблесний Дрона, разом зі своїм сином, захистили мене! Чи ж, як ти сам схочеш!».

Вислухавши такі слова Джайядратхи, о Арджуно, цар Суйодхана сам почав питати наставника і просити 
його взяти на себе захист правителя  Синдху.  Всі приготування вже зроблені. І колісниці теж виготовлені. 
Карна  та  Бхурішравас,  син Дрони й Врішасена  непереможний,  Кріпа й цар мадрів  — ці  шестеро будуть  
попереду Джайядратхи. Дроною буде встановлений бойовий шик, одна половина якого прийме вигляд візка, а  
інша  половина  —  вигляд  лотосу.  В  середині  відгалужень  того  лотосоподібного  шикування,  де  повинні  
розташуватися бойові загони у вигляді вістря голки, буде стояти цар Синдху, захищений героями, необорними 
на прі.  В стрільбі з лука і у володінні зброєю, в доблесті, та силі,  ці шестеро воїв-колісничних, о Партхо,  
справді  є  непереборними.  Не  перемігши  спочатку  їх,  разом  з  їхніми  прихильниками,  до  Джайядратхи  
неможливо буде  підступити.  Ти подумай  про доблесть  кожного із  цих шести.  Адже коли ці  тигри серед 
чоловіків об’єднані разом, їх неможливо легко перемогти! Тому я повинен буду подумати ще про політику  
більш підхожу в цьому випадку, разом з доброзичливими радниками, знавцями порад, заради нашої власної 
користі й заради успіху нашої мети!».

А р д ж у н а  м о в и в :
Сукупна  міць  тих шістьох воїв-колісничних,  яких ти  вважаєш переважаючими в  силі,  я  думаю,  не 

дорівнює навіть  половині  моєї!  Ти  побачиш,  о  Нищителю Мадгу,  як  буде  розсічена  зброя  в  усіх  них  за 
допомогою зброї, пущеної мною, який жадає вбивства Джайядратхи! На очах у самого Дрони й усіх його 
прихильників, під сумні їхні голосіння, я змушу скотитися голову царя Синдху на землю! Якщо Садхьї, Рудри 
і восьмеро Васу разом з Ашвінами, Марути з Індрою на чолі, Вішведеви та асури, покійні предки разом з  
гандхарвами, супарни, Океан і гори, Небеса, повітряний простір і ця земля, всі сторони світу, разом з їхніми  
володарями, всі істоти — домашні й лісові, — якщо, справді, все що движне і недвижне, об’єднавшись разом, 
буде захисниками царя Синдху, однаково, о Нищителю Мадгу, ти побачиш його вбитим мною завтра у битві 
моїми стрілами! Правдою клянуся  тобі,  о  Крішно,  а  також торкаюся  до зброї  своєї  і  на  ній  клянуся,  що 
насамперед я  виступлю,  о  Кешаво,  проти Дрони,  того  могутнього  лучника,  що став  захисником злісного 
негідника Джайядратхи! Суйодхана вважає, що ця гра битви тримається на Дроні. Тому, прорвавши головний 
загін війська самого Дрони, я наскочу на правителя Синдху!

Ти побачиш завтра могутніх лучників, яких трощитиму у битві за допомогою довгих стріл, наділених 
шаленою міццю, немов вершини гір, що розколюються громовими стрілами! Кров буде текти потоками з тіл 
полеглих людей, слонів і коней, розсічених гострими стрілами, густо падаючими на них! Стріли, послані з  
лука Гандіви, швидкістю рівні думці чи вітру, позбавлять тисячі людей, слонів і коней їхніх життів! Люди  
побачать в  завтрашньому бою,  ту страшну зброю,  що отримана мною від Ями,  Кубери,  Варуни,  Індри й  
Рудри! Ти побачиш на прі, різні види зброї усіх захисників правителя  Синдху,  відбиті мною за допомогою 
зброї Брахми! Завтра, в запалі битви, о Кешаво, ти побачиш землю встеленою головами царів, відітнутими 
силою моїх стріл! Завтра я задовольню усіх кровожерливих тварин, примушу втекти ворогів, порадую своїх 
друзів і повалю правителя Синдху!

Великий кривдник, що чинить як поганий родич і походить з  гріховної країни,  цар народу Синдху,  
убитий  мною,  засмутить  своїх  рідних.  Ті,  що  споживають  лише  всіляку  молочну  їжу  та  відрізняються 
гріховним поводженням,  вої  Синдху,  разом зі  своїм царем,  загинуть  на  ратнім полі,  притиснуті  мною за 
допомогою стріл. Завтра на світанку, о Крішно, я зроблю так, що Суйодхана буде думати, що немає іншого  
лучника у світі, рівного мені у битві! Адже мій лук Гандіва — це небесний лук! І сам я — воїн, о туре серед  
людей! А ти, о Хрішикешо, мій візник! Так чому ж я буду не в змозі перемогти? Адже як пляма завжди є  
присутньою на Місяці,  як вода завжди перебуває  в Океані,  так само, знай,  о Джанардано,  і  моя клятвена  
обіцянка буде правдивою! Не нехтуй моєю зброєю, не нехтуй моїм тугим луком, не зневажай силою моїх рук,  
не зневажай Дхананджайю! Бо як я, виступивши на битву, здобуду перемогу і не потерплю поразки, то знай,  
що силою цієї правди, Джайядратху можна вважати уже вбитим! Воістину, в брахмані — правда. Воістину, у  
праведних — скромність. Воістину, у здібних — успіх. Воістину, в Нараяні — перемога!

С а н д ж а й я  м о в и в :
Сказавши  так  Хрішикеші  й  сам  сказавши  це  самому  собі,  Арджуна,  син  Васави,  голосно  наказав 

володареві  Кешаві:  «Тобі,  о  Крішно,  слід  діяти  таким  чином,  щоб  моя  колісниця  могла  бути  добре  
споряджена, як за ніччю займеться світанок, бо ціль велика зовсім уже близько!».

Так вістить розділ п’ятдесят третій у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 4
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Васудева і Дхананджайя, обоє сповнені суму і горя, часто зітхаючи, подібно двом зміям, не мали сну в  

ту  ніч.  Довідавшись,  що  Нара  і  Нараяна,  обоє  розгнівані,  боги  разом  з  Васавою  дуже  стривожилися  і 
подумали: «Що ж це може бути?». Люті вітри почали дути, сухі, віщуючи страшне. Залізна булава разом з 
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безглавим тулубом показалася на диску сонця. Хоча й було безхмарно, падали громові удари в супроводі  
гучних гуркотів і спалахів блискавки. Затремтіла земля разом з горами, лісами та гаями. Захвилювалися моря,  
о великий царю, разом з оселями макарів. Ріки теж потекли в напрямку,  зворотному їхньому звичайному 
плину. Губи у воїв-колісничних, і коней, у людей і слонів, почали тремтіти. І як би для того, щоб обрадувати  
кровожерливих тварин і сповістити про великий приплив населення у володіннях Ями, запряжні й верхові  
тварини почали випорожнюватись, та видавати голосне жалібне ревіння. Побачивши ті грізні знамення, що  
змушують  від  страху  підніматися  волоски  на  тілі,  а  також  почувши  про  страшну  клятву  могутнього 
Савьясачина, всі твої вої, о туре з роду Бгарати, сильно стривожилися.

Тим часом міцнорукий син Пакашасани сказав Крішні: «Йди та заспокой свою сестру Субхадру, разом з 
її невісткою! О бездоганний, невістка і її свекруха засмучені горем. Утіш їх, о Мадгаво! Заспокой їх добрими  
словами, перейнятими правдою, о володарю!». Тоді, відправившись у житло Арджуни, Васудева, зажурений 
душею, став утішати свою засмучену сестру, скорботну за сином: «Не віддавайся скорботі, разом з невісткою,  
о дочко роду Врішни, з приводу свого сина! Для всіх живих істот, о боязка, визначений Часом лише один 
кінець!  Адже  ця  смерть,  яка  осягла  твого  сина,  гідна  героя,  породженого  у  високому роду,  особливо  ж 
кшатрія! Тому не засмучуйся! Завдяки щасливій долі, той могутній воїн на колісниці, герой рівний доблестю 
своєму батькові, знайшов, за звичаєм кшатріїв, належний кінець, такий бажаний для героїв!

Перемігши безліч ворогів і відправивши їх до Бога смерти, він сам відправився в нетлінні світи, які  
приводять до виконання всіх бажань і приготовлені для доброчесних! Твій син досяг того кінця життєвого  
шляху,  якого благочестиві домагаються помірним життям, священними знаннями й мудрістю! Мати героя,  
дружина героя,  родичка тестя героя,  ти,  о  мила,  не засмучуйся  за сином,  — він відправився в найвищий 
життєвий шлях! А той жалюгідний правитель  Синдху,  убивця дитини, вершитель гріховних справ, разом зі 
своїми друзями й родичами, одержить,  о  стрункостанна,  плоди свого злочину наприкінці цієї  ночі!  Бо не 
позбудеться він Партхи, навіть якщо він проникне в житло самих богів Амараваті!  Завтра ти почуєш,  що 
голова правителя Синдху знесена в битві і котиться поза межі Самантапанчаки! Облиш же свій сум і не ридай 
гірко!

Твердо дотримуючись закону кшатріїв, твій хоробрий син відправився в кінцевий шлях доброчесних, 
котрого й ми тут сподіваємося досягти, а також і інші, які добувають засоби до життя зброєю. Широкогрудий і 
міцнорукий, не боязкий у битві, переможець кращих з воїв, син твій, о стрункостанна, відправився на небо!  
Вижени лихоманку зі  свого серця! Схожий у всьому на батька свого і  на родича з материнської  сторони, 
(самого Крішну) той відважний і могутній воїн на колісниці, сповнений великої доблести, упав убитим, після 
того як сам він убив тисячі ворогів! Заспокой свою невістку,  о царице! Не журись так сильно, о дружино  
кшатрія!  Розвій свій сум,  о радосте моя,  бо ти почуєш вельми приємні  вісті  завтра! Те,  в  чому врочисто 
заприсягся Партха, має здійснитися. І воно не може бути інакше! Бо те, що вже задумано зробити чоловіком 
твоїм, ніколи не залишиться невиконаним! Якщо навіть люди всі, змії та пішачи, істоти, що блукають уночі, і  
птахи, боги та асури — усі будуть допомагати цареві Синдху на ратнім полі, то однаково він, разом з ними 
припинить своє існування завтра на світанку!».

Так вістить розділ п’ятдесят четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 5
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Почувши ці слова шляхетного Кешави, Субхадра, скорботна за своїм сином, почала гірко та жалібно 

голосити: «О сину мій, чия мати сама така ж нещасна, як ти, о дитя моє! Будучи рівним у доблесті батькові  
своєму,  чи  міг  знайти свою загибель,  відправившись на битву?  Та  ба,  як же лице твоє  темного кольору,  
подібне синьому лотосу, прикрашене гарними зубами й чарівними очима виглядає тепер, о сину мій, покрите 
порохом битви? Безсумнівно, дивляться на тебе, такого хороброго і сильного, що упав на ратнім полі — на  
тебе з гарною головою, шиєю, руками й плечима, із широкими грудьми й підтягнутим животом, з тілом,  
усюди красиво прикрашеним, на тебе, прекрасноокого, покритого ранами, нанесеними зброєю, — безсумнівно 
дивляться  істоти,  немов  на  повний  місяць!  Як  же  ти,  чиє  ложе  раніше  бувало  вистелене  дорогими 
покривалами, як ти, що заслуговує всякої розкоші, спиш сьогодні на голій землі, простромлений стрілами? 
Той герой міцнорукий, якому колись прислужували кращі з гарних жінок, як же він, що впав на бойовищі,  
обслуговується тепер шакалами? Той, кого колись прославляли захоплено розповідачі казок, співаки й поети, 
— той сьогодні обслуговується страшними й завиваючими хижаками та кровожерливими тваринами!

Ким же ти міг бути вбитий, як беззахисний, у той час як пандави, герої громади врішни і герої-панчали,  
о володарю, були твоїми захисниками? О сину мій, я усе ще не наситилася спогляданням тебе, о бездоганний!  
Нещасна, я напевно повинна буду сьогодні ж відправитися у житло Ями! Коли ж, о сину мій, я знову гляну на  
обличчя твоє, прикрашене великими очима й гарними локонами, на те гладке лице без вад, від якого завжди 
йшли солодкі слова й тонкі пахощі? Ганьба силі Бгімасени, ганьба мистецтву володіння луком Партхи, ганьба 
відвазі героїв громади врішни і ганьба силі панчалів! Ганьба кекайям і чедіям, а також матсьям і срінджайям,  
які  не  відають,  що  ти,  о  герою,  був  повалений,  коли  виступив  для  бою!  Сьогодні  я  бачу  Землю  наче  
спустошеною і потьмянілою блиском! Не бачачи Абгіманью, очі мої стривожені горем! Ти був сином сестри 
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Васудеви, сином Власника лука Гандіви. Як я побачу тебе, героя, без колісниці, поваленим іншими? О герою, 
ти був для мене мов скарб уві сні: побачив і відразу зник! На жаль, все людське — минуще і нестійке, як 
бульбашки на воді!

Ця юна дружина твоя, пригнічена горем через нещастя, яке осягло тебе. О боже, як я заспокою її, немов  
корівку без теляти! О боже, як невчасно відправився ти в останній свій шлях, о синку мій, покинувши мене в  
ту  годину,  коли  ти  готовий  уже  був  принести  свої  плоди,  покинувши  незважаючи  на  те,  що  я  жадала  
споглядати  тебе!  Без  сумніву,  дії  Всеруйнівника  не  можуть  бути  збагненні  навіть  мудрими,  раз  ти,  хоча 
Кешава й був твоїм захисником, все ж був убитий на січі, немов був зовсім беззахисним! Хай знайдеш ти о 
сину  мій  той  посмертний  шлях,  що  приготовлений  для  тих,  які  роблять  жертвопринесення  із  щедрими 
дарунками, хто суть брахмани з приборканою душею, для тих, які дотримуються обітниці помірности і які  
роблять омивання у святих місцях для купання, для тих, хто вдячний і щедрий, які перебувають у послусі  
своїм наставникам, а також для тих, хто роздає тисячами жертовні дарунки. Відправляйся в той посмертний 
шлях, що призначений для хоробрих, які борються не відвертаючись від битви, або для тих, які впали в битві,  
убивши своїх ворогів! У той шлях, що приготовлений для тих, хто дає в дарунок тисячі корів або роздає  
дарунки при жертвопринесеннях, у той милостивий шлях, що призначений для тих, які дають хати й хижі з  
усім необхідним для домашнього побуту, бажаючим їх отримати. В ту путь, якою йдуть пустельники, суворі в  
обітницях, завдяки помірному життю, або ту, якою йдуть дружини, що мають тільки одного чоловіка, — у той 
кінцевий шлях відправляйся, о синочку мій!

В той останній, передвічний шлях, який досягається царями завдяки доброму поводженню або тими, які 
очистили себе, дотримуючись послідовно чотирьох щаблів життя і старанним дотриманням своїх священних 
обов’язків.  Ту путь,  що  визначена  для  тих,  хто  жалісливий  до  бідних  і  стражденних,  хто  завжди  ділить 
неупереджено радості між собою та підлеглими, і для тих, хто ніколи не піддається обману й злості, — в ту 
путь відправляйся, о синочку мій! В той кінцевий шлях, який призначено для тих, які дотримуються обітниць  
і доброчесні, або для тих, які прислужують своїм наставникам, або для тих, хто не відсилає гостя, не зробивши 
йому належного прийому, — в той шлях відправляйся, о синочку мій! В той шлях, що досягається мудрими,  
які  вступають  у  зв’язок  тільки  зі  своїми  дружинами  під  час,  сприятливий  для  зачаття,  і  не  віддаються 
насолодам із дружинами інших, — в той шлях відправляйся, о синочку мій! Знайди той кінцевий шлях, що  
призначений для тих, хто, будучи вільним від заздрости й ворожнечі, звертаються до всіх істот з миром, або 
для тих,  які  не заподіюють страждань іншим і  які  завжди прощають! Відправляйся,  о синочку мій,  у той 
кінцевий шлях, що приготовлений для тих, хто втримується від меду,  м’яса та хмільного, хто відрікся від  
гордині та неправди, для тих, які відмовилися заподіювати горе іншим! У той шлях, яким ідуть ті, які мають 
скромність, обізнані на всіх священних писаннях і задоволені знаннями, а також приборкали свої почуття й 
праведні, — у той кінцевий шлях відправляйся, о синочку мій!».

І  коли  засмучена  Субхадра  голосила  так,  змучена  журбою,  до  неї  підійшла  тоді  царівна  Панчали 
Драупаді у супроводі дочки Вірати Уттари. І вони гірко заридали й жалібно застогнали, охоплені великим 
горем. І подібно божевільним, о царю, вони, втративши почуття, упали на землю. Але тут Крішна, готовий до 
послуг, глибоко засмучений, окропив водою свою сестру, змучену сумом, і втішив її, сказавши добрі слова,  
які говорять у подібних випадках. І їй, майже безтямній, ридаючій та тремтячій, покинутій сином, Лотосоокий 
мовив такі слова: «Не засмучуйся за сином, о Субхадро! О царівно Панчали, заспокой Уттару! Абгіманью, той 
бик серед кшатріїв, відправився славною дорогою. Нехай також і інші люди, які ще існують у нашому роду, о  
чарівнолиця, відправляться усі тим посмертним шляхом, яким пішов Абгіманью, овіяний славою! Нехай і ми 
здійснимо, та нехай здійснять і друзі наші такий подвиг, який сьогодні твій син, могутній воїн на колісниці, 
зробив один!». Так утішивши сестру свою, а також Драупаді й Уттару, той міцнорукий приборкувач ворогів 
повернувся до Партхи. Потім, випросивши дозволу царів, а також друзів, володар Крішна, о царю, увійшов у 
внутрішні світлиці Арджуни, в той час як інші відправилися теж по своїх наметах.

Так вістить розділ п’ятдесят п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 6
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Тоді Лотосоокий володар, увійшовши в незрівнянні палати Арджуни, — торкнувся води й розстелив для 

останнього на рівній підлозі, відзначеній щасливими знаками, чудове ложе зі священної трави дарбха, подібне 
кольором дорогоцінному каменю вайдурья. Оточивши потім те ложі чудовою зброєю, він прикрасив його, як  
слід, гірляндами квітів і смажених зерен рису, пахощами та іншими гарними предметами. І коли Партха теж 
доторкнувся  до  води,  смиренні  й покірні  служителі  зробили звичайне  нічне  жертвопринесення  Триокому 
Магадеві. Потім Партха з радісною душею, прикрасивши Мадгаву пахощами та квітковими вінками, підніс 
згаданому  божеству  те  вечірнє  приношення.  Тут  же  Говінда,  з  радісною  посмішкою  звернувшись  до 
Пхалгуни,  сказав: «Лягай і сам спати, о Партхо, гаразди й щастя хай будуть  із тобою! Я залишаю тебе!».  
Поставивши потім вартових і охорону, добре озброєну, чудовий Кешава у супроводі Даруки, свого візника,  
відправився у свій власний намет. І він улігся на білому ложі та почав обмірковувати різні заходи, які варто 
почати. Ніхто в таборі пандавів не спав у ту ніч. Безсоння опанувало кожною людиною, о володарю народів!
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«Під  владою скорботи за  сином,  шляхетний Власник лука  Гандіва  необачно дав клятвену обіцянку 
вбити царя країни Синдху! Як же, дійсно, міцнорукий син Васави, той згубник ворожих героїв, виконає свою 
клятву? — так міркували вони. — Адже й справді, шляхетним Пандавою прийняте досить важке рішення!  
Велика та клятва, дана ним, з горя за сином! Брати ж Дурьйодхани всі сповнені великої доблести й війська їх  
численні. Сином Дхрітараштри все передано Джайядратсі  для його захисту.  Нехай же Дхананджайя знову 
повернеться у табір, убивши правителя Синдху в бою! І, перемігши своїх ворогів, хай виконає Арджуна свою 
клятву! Бо якщо йому не вдасться вбити завтра правителя Синдху, він неодмінно увійде у палаючий вогонь! 
Адже син Прітхи, Дхананджайя не дозволить собі зробити цю клятву свою помилковою! Якщо ж Арджуна 
загине, то як же син Дхарми зможе домогтися успіху в своєму царстві? Бо ж на нього син Панду Юдхіштхіра  
поклав  цілком усі  свої  надії  на  перемогу!  Якщо у  нас  є  які-небудь  релігійні  заслуги,  якщо нами завжди  
чинилося узливання пряженим маслом священному вогню, то нехай, завдяки плодам усього цього, Савьясачин 
переможе своїх ворогів!».

І коли вони розмовляли так між собою, покладаючи надії на завтрашню перемогу, о володарю, пройшла 
для  них важка  й  довга  ніч,  о  царю!  В  середині  тої  ночі  Джанардана,  пробудившись  від  сну,  згадав  про  
клятвену обіцянку Партхи й, звернувшись до Даруки, вирік: «Арджуна журиться за вбитим сином своїм, і дав 
був  клятву,  о  Даруко,  що  завтра,  поки  буде  тривати  день,  він  уб’є  Джайядратху.  Але,  почувши  про  це,  
Дурьйодхана звичайно буде радитися зі своїми надвірними про те, як їм варто діяти, щоб Партха не зміг убити 
його у бою! Адже всі акшаухіні його військ, виділені для цього, будуть захищати Джайядратху. Вправний у 
правилах застосування  всякої  зброї  Дрона,  також,  разом зі  своїм сином,  буде  захищати його.  Навіть  сам 
Тисячоокий,  нищитель  дайтьїв,  —  навіть  той  герой  не  насмілиться  один  убити  в  бою його,  захищеного 
Дроною! Тому я зроблю завтра так, що Арджуна, син Кунті, уб’є Джайядратху раніше, ніж зайде сонце! Бо ні 
дружини мої, ні друзі, ні мої родичі та близькі, й ні хто-небудь інший не милий мені більше ніж Арджуна, син  
Кунті!

Я не зможу, о Даруко, глянути навіть на мить на цей світ без Арджуни! Але не бути цьому! Я знищу 
війська ворогів разом з їхніми конями, колісницями й слонами, разом з Карною і Суйодханою! Нехай три 
світи завтра побачить мою доблесть у великій битві, коли я виявлю відвагу, о Даруко, заради Дхананджайї!  
Завтра тисячі царів і сотні царевичів, разом зі своїми кіньми, слонами й колісницями втечуть з поля битви, о  
Даруко! Завтра ти побачиш те військо царів розтрощеним у запалі бою, моїм диском і поваленим мною в гніві  
заради Пандава! Завтра всі три світи, разом з богами, гандхарвами, пішачами, зміями та ракшасами пізнають 
мене, як щирого друга Савьясачина! Хто ненавидить його, той ненавидить мене. Хто йде за ним, той іде за  
мною. Поміркуй про це, і ти зрозумієш, що Арджуна — половина мого тіла!

Поки  ще  не  зайнявся  світанок  наприкінці  цієї  ночі,  ти  о  Даруко,  спорядивши  найчудовішу  мою 
колісницю відповідно до правил військової науки, повинен доставити її сюди з усією дбайливістю до своїх  
обов’язків. Уклавши на колісниці мою чудову палицю Каумодакі,1 мій дротик, диск, лук і стріли, а також усякі 
бойові  пристрої,  о  суто,  приготувавши  місце  на  приступці  колісниці  для  мого  прапору  і  для  хороброго  
Вайнатейї (Гаруда), що прикрашає мою колісницю у бою, поставивши парасоль, а також запрягши в неї коней 
Балахаку,  Мегхапушпу, Сайнью та Сугриву — найкращих скакунів моїх, прикрашених чудовими золотими 
кольчугами, що блискають подібні сонцю або вогню, зроблені Вішвакарманом, і сам, одягнувши броні, стій на 
ній  із  зосередженою увагою,  о  Даруко!  Почувши  низький  і  страшний звук  моєї  мушлі  Панчаджаньї,  що 
переливається пронизливою нотою рішабха,2 ти швидко під’їдь до мене. В один день, о Даруко, я розвію гнів і 
всякі прикрості брата мого, сина тітки моєї з боку батька. Усілякими способами я буду діяти таким чином, що 
Бібхатсу вб’є у бою Джайядратху на очах у самих синів Дхрітараштри! Я речу тобі, о візнику, що у Бібхатсу 
буде безсумнівною перемога над усяким, заради вбивства якого він докладе зусиль!».

Д а р у к а  с к а з а в :
Перемога завжди безсумнівна в того, обов’язки візника якого взяв на себе ти, о тигре серед людей! 

Звідки, справді, може бути поразка для нього? Щодо мене, то я зроблю так, як ти мені наказуєш, бо наприкінці  
цієї ночі займеться сприятливий світанок для перемоги Віджайї!

Так вістить розділ п’ятдесят шостий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 7
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Син Кунті Дхананджайя, наділений незбагненною доблестю, обмірковуючи як виконати свою клятвену 

обіцянку, згадав про мантру дану йому Вьясою і відразу впав у забуття. І до того героя Мавпознаменного,  
змученого сумом і зануреного у думки, з’явився уві сні могутній у блиску своєму Кешава, на чиєму прапорі  
сидить Гаруда.  Справедливий душею Дхананджайя,  через  свою любов і  відданість  до  Крішни,  ніколи не 
упускав при будь-яких обставинах того, щоб не встати й не піти до нього назустріч. І тому, піднявшись тепер 
уві  сні назустріч Говінді, він запропонував йому сидіння. Але сам Бібхатсу,  однак, не посмів зайняти своє 
місце. Тоді Крішна, наділений великою міццю, знаючи про рішення Партхи, сказав, сидячи, таке слово синові  
Кунті,  у той час як той стояв:  «Не впадай серцем своїм у зневіру,  о Партхо! Бо ж час нездоланний! Час 
примушує  всі  суті  йти неминучім  плином.  Від чого  ж ця  зневіра  твоя?  Скажи мені  про теє,  о  кращий з  
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велемовних! Мудрому не слід засмучуватися, бо сум — перешкода справі. Людина, що віддається суму, радує 
ворогів і засмучує своїх друзів, а сама вона слабшає. Тому ти не повинен засмучуватися!».

Коли так було сказано Васудевою, непереможний Бібхатсу, наділений мудрістю, промовив тоді слова, 
перейняті глибоким змістом: «Велика дана мною клятва, вбити Джайядратху.  Завтра я вб’ю того злісного 
негідника, убивцю мого сина — саме така клятва моя, о Кешаво! Щоб порушити мою клятвену обіцянку,  
правитель  Синдху,  захищений усіма могутніми воями на колісницях, о Ачьюто, буде триматися тилу синів 
Дхрітараштри! А військ у них одинадцять акшаухіні, необорних! Як зможе людина, подібна мені, жити, якщо 
клятвена  обіцянка  її  не  буде  виконана?  Мій запал зменшується,  о  герою,  у  виконанні  моєї  клятви,  що є  
джерелом великого горя! В цю пору року сонце сідає швидко, — тому я й кажу тобі про це!». Почувши про  
цю причину горя Партхи, Крішна Птахознаменний доторкнувся тоді до води й сів, звернувшись обличчям до 
сходу. Потім він, з очима мов блакитний лотос, наділений великою міццю, сказав такі слова, заради блага сина 
Панду,  згодний  на  вбивство  правителя  Синдху:  «О  Партхо,  є  споконвічна  й  найвища  зброя,  за  назвою 
«пашупата».  За допомогою її  бог Магешвара убив у битві всіх дайтьїв! Якщо згадаєш її  сьогодні, тоді ти 
зможеш убити Джайядратху завтра! А щоб згадати її, звернися думкою до бога із зображенням бика на своєму 
прапорі! Думаючи про того бога, залишайся спокійним, о Дхананджайє! Ти — шанувальник його. І милістю 
його ти матимеш ту велику зброю!».

Почувши слова Крішни, Дхананджайя тоді доторкнувся до води й, сівши на землі, глибоко зосередився 
думкою на володареві Бгаві.  І  ось, коли наступила та  година, названа брахма,3 зі  сприятливими ознаками, 
Арджуна побачив себе ширяючим у небі разом із Крішною. І рухаючись зі швидкістю вітру, Партха здавалося 
досяг разом із Крішною небес помережаних зірками й часто відвідуваних сіддхами та чаранами. І володар 
Кешава начебто ухопився за його праву руку. І він бачив безліч дивних явищ і видовищ, коли досяг тих сфер.  
У північній стороні світу він, справедливий душею, побачив Білу гору (Шветагірі), а в гарному саду Кубери 
—  чарівний  ставок,  прикрашений  лотосами.  І  побачив  він  також  ту  найкращу з  рік,  багатоводну  Ґангу,  
покриту по берегах деревами, що завжди дають квіти та плоди, і засіяну каменями із прозорого кристалу, а в  
прибережних  хащах  населену  левами  й  тиграми,  та  багатими  різного  виду  звіром,  прикрашену  святими 
ашрамами,  чудову  й  оголошувану  чарівними,  солодкозвучними  птахами.  І  також  побачив  він  місцевості  
навколо гори Мандари, оголошувані співом кіннарів. Прикрашені золотими й срібними вершинами, вони були  
усіяні різноманітними рослинами й травами. І вони також були прикрашені деревами мандара із розпущеними 
квітами.

Потім Арджуна досяг гори за назвою Кала, виглядом подібну скупченню густої очної мазі, потім — 
священного підніжжя Хімавану та гори Маніман, багатої дорогоцінними каменями. Потім він досяг вершини  
Брахматунги 4 і  багатьох  рік,  а  також  інших  населених  країв.  Потім  він  опинився  на  горі  Шаташрінзі, 
увінчаної гарними вершинами, і в лісах Шарьяті.5 Далі побачив він святе місце Ашваширас 6 і край Атхарвани 
(мудрець). Потім побачив він володаря гір Врішаданшу (міфічна гора) і велику Мандару, зайняту апсарами й 
прикрашену  кіннарами.  І  блукаючи  по  тим  горам,  Партха  разом  із  Крішною  побачив  чудові  місця,  із 
прекрасними  водоспадами,  прикрашені  золотими  мінералами,  і  саму  Землю,  осяяну  блиском  місячних 
променів  і  оперезану  містами.  І  також  побачив  він  моря,  надзвичайні  виглядом,  і  численні  копальні  зі  
скарбами. І мандруючи так по небу й повітряному просторі,  та й по землі,  і  дивлячись на місце,  назване  
Вішнупада,7 він, здивований, у супроводі Крішни пролетів повз наче стріла, випущена з лука.  І незабаром 
Партха побачив яскраво блискаючу гору, блиск якої був рівним сяйву планет, сузір’їв або місяця, сонця чи  
вогню. І спустившись на ту гору, він побачив сидячого на її вершині бога, великого душею, із зображенням 
бика на своєму прапорі, завжди зайнятого аскетичним покаянням, подібного до тисячі сонець, сяючого своїм 
власним блиском, із тризубцем у руці, із заплетеною на голові косою, білосніжного видом і одягненого в одяг 
з деревної кори та шкуру антилопи.

Наділене великою міццю, тіло божества блимало тисячами очей. І він сидів разом з Парваті та сонмами 
променистих істот, що його оточували. І йому догоджали співом і голосними звуками музичних інструментів, 
ударами  долонь і  танцями,  круговими рухами,  простяганням рук  і  голосними вигуками.  Догоджали йому 
також найтоншими пахощами. І пустельники, тлумачі брахмо, славили його чудовими хвалебними гімнами, 
— того  заступника  всіх  істот,  власника  грізного  лука,  нев’янучого  славою.  І  побачивши його,  Васудева,  
справедливий  душею,  разом  із  Партхою торкнувся  головою землі,  вимовляючи  споконвічні  слова  Вед.  І  
уславив тоді Крішна словом, душею, розумом і діями того Всетворця, який є першопричина всесвіту, будучи  
сам  ненародженим,  Всевишній  владика,  нев’янучий  славою,  який  є  найвище  джерело  думки,  небесний 
простір, вітер і причина всіх світил на небі; того, хто є творець дощових злив і є найвищою та споконвічною 
сутністю Землі, хто є засіб для успіху богів, данавів, якшів і людей, хто є найвище брахмо; хто стає явним для 
йогинів і служить притулком для тлумачів брахмо, хто є творець усього, що рухається і нерухоме, а також — і  
руйнівник усього цього; хто є Гнів, що спалює все наприкінці юґи, хто є вищий дух і хто є джерело всіх  
якостей Шакри та Сурьї.

І обоє вони вдалися до заступництва Бгави, якого бачать вчені люди, котрі бажають досягти того, що 
носить ознаку найтоншого й духовного, — до заступництва того, ненародженого, котрий є душа всіх причин. І 
Арджуна  теж  знову  поклонився  тому  божеству,  знаючи,  що  воно  єдине  є  першопричиною  минулого,  
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майбутнього і сьогодення, та джерелом усіх істот. І тоді їм, що з’явилися удвох, Шарва промовив з легкою 
посмішкою:  «Чолом  вам,  о  найкращі  з  мужів!  Встаньте,  і  нехай  ваша  втома  від  мандрівок  зникне!  Яке  
бажання у вашім серці, о герої? Кажіть же скоріше! По якій справі ви з’явилися сюди, — те я і виконаю для  
вас! Вибирайте, що може бути благом для вас! Я дам вам усе чого побажаєте!». Почувши ті слова божества,  
обоє вони встали. Потім із шанобливо складеними долонями, Васудева і Арджуна, обидва наділені великою 
мудрістю, почали догоджати ІІІарві: «Уклін Бгаві, Шарві, Рудрі й подавцеві дарунків! Уклін володареві всієї 
живої тварі, постійно лютому, що носить прізвисько Капардин (Кошлатий)! Уклін Магадеві, Бгаві, Трьямбаці, 
та Шамбху!  Уклін Ішані Владиці,  або нищителеві очей Бхаги! Хай буде  поклоніння нищителеві  Андхаки,  
батькові Кумари, тому,  хто завжди з  темно-синім горлом,8 тому,  хто є Творець! Тому,  хто пурпурний або 
димчастий кольором, мисливцеві за дичиною, що незмінно перемагає!

Уклін  хай  буде  тому,  хто  завжди  з  темно-синіми  локонами,  хто  озброєний  тризубцем,  тому,  хто 
наділений надприродною силою зору! Тому, хто руйнує й хто охороняє всіх, у кого три ока, хто викликає  
хвороби,  тому,  чиє  життєве  сім’я  впало у  вогонь!  Тому,  хто  незбагненний,  чоловікові  Амбіки,  тому,  хто 
прославляється всіма богами! Тому, на чиєму прапорі зображення бика, хто рудо-бурого кольору, хто носить 
заплетену косу й хто дотримується обітниці помірности! Тому, хто віддається покаянню, стоячи у воді, хто  
благочестивий, хто непереможний! Тому, хто є душа всесвіту, хто творець його, тому, хто існує, проникаючи 
в усе! Хвала й поклоніння тобі, хто завжди вшанований усіма й хто — володар усіх бхутів! Тобі, що зветься 
Брахмавактра,9 Шарва, Шанкара і Шива! Поклоніння хай буде тобі — володарю слова! Поклоніння владиці  
всіх створінь! Поклоніння володареві всього сущого! Поклоніння володареві усіх великих! Поклоніння тобі, 
тисячоголовому,  тисячорукому і тисячогнівному!  Поклоніння тобі,  тисячоокому й тисячоногому!  Тобі, чиї 
діяння незліченні! Поклоніння тобі, чий вигляд кольору золота, тобі, одягненому в золотий панцир, завжди 
жалісливому до своїх шанувальників! Хай здійсниться наше бажання, о володарю!».

Уславивши так Магадеву,  Васудева з Арджуною почали тоді вмилостивляти Бгаву заради одержання 
могутньої зброї «пашупата». Потім Арджуна, радісний душею, привітав бога із зображенням бика на своєму 
прапорі  і  з  очима,  широко  розкритими  від  здивування,  пильно  дивлячись  на  нього  —  вмістище  всієї 
зосередженої могутті. Він побачив власні свої приношення, які він щоночі сам підносив Васудеві, які лежали  
поруч із триоким божеством. Потім, ушанувавши подумки Шарву й Крішну, Пандава сказав Шанкарі: «Я хочу 
одержати  божественну  зброю!».  Почувши  слова  Партхи,  що  мають  метою  одержання  дарунку,  той 
всемогутній бог, посміхаючись, промовив тоді Васудеві та Арджуні: «Є поблизу звідси небесне озеро, повне  
амріти, о нищителі ворогів! Там колись були покладені на зберігання той чудовий лук і стріла, що належать  
мені! За допомогою їх, мною були розтрощені в битві всі вороги богів! Тож принесіть сюди, о Крішно, той 
найчудовіший лук з покладеною на нього стрілою!».

І сказавши «добре» Шарві, обидва героя у супроводі його супутників (почет Шиви) відправилися до 
того чудового озера, оточеного сотнями гарних див, до того священного, здатного давати всяку річ, озера, що 
було для них зазначене Носієм зображення бика на своєму прапорі.  І  до нього пішли безстрашно обидва  
мудреця, Нара і Нараяна. І прийшовши до того озера, що нагадує диск сонця, Арджуна і Ачьюта побачили в 
його водах страшного змія.  Побачили вони там також іншого змія,  ще більш видатного,  з  тисячею голів.  
Володар блиску вогню,  він викидав могутнє  полум’я.  Потім Крішна й Партха,  доторкнувшись до води й 
склавши шанобливо долоні рук, наблизилися до тих змій, вклоняючись богові із зображенням бика на своєму 
прапорі. Обізнані на Ведах, вони вимовляли з тої священної брахми (з Вед) сотню гімнів для прославляння 
Рудри, поклоняючись у той же час усією своєю душею Бгаві, невимірному силою. І тоді ті обоє могутніх змія, 
внаслідок звеличення Рудри, залишивши свою зміїну форму, прийняли вигляд тої пари, що розтрощує ворогів,  
— лука  й  стріли.  Обрадувані  таким видовищем,  Крішна й Арджуна  схопили той лук  і  яскраво-блискучу 
стрілу. Потім обидва ті шляхетних героя принесли їх і віддали великому духом Магадеві. Тоді з одного боку  
Носія зображення бика на своєму прапорі, вийшов брахмачарин з яскраво-червоними очима. Здавалося, він  
був вмістищем аскетичних подвигів. З темно-синім горлом і рудим волоссям, він був наділений могутньою  
силою.  Взявши  той  найчудовіший  лук,  він  став,  поставивши  відповідно  лук  і  свої  ноги,  глибоко  
зосередженим.  І  поклавши стрілу  на  лук,  він  почав  натягати  його  належним чином.  Спостерігаючи  його 
прийоми тримати руківʼя лука, натягати тятиву й ставити свої ноги, а також чуючи мантри, вимовлені Бгавою, 
Пандава,  наділений  незбагненною доблестю,  засвоїв  все,  як  належить.  Могутній  володар  випустив  потім 
стрілу в те озеро й кинув знову, відважний, також і лук у те ж саме озеро. Тоді Арджуна, обдарований гарною 
пам’яттю, знаючи, що Бгава залишився задоволений ним, і пам’ятаючи також про його дарунок, даний йому в 
лісі,  і  можливість бачити Шанкару надану останнім, подумки задумав бажане: «Нехай воно здійсниться у  
мене!». Знаючи про те його бажання, Бгава, задоволений ним, дав йому дарунок. Він також подарував йому ту  
страшну  зброю  пашупата  й  виконання  його  клятви.  І  непереможний  Арджуна,  з  волосками  на  тілі,  що 
піднялися від радісного збудження, вважав, що справа його вже зроблена. Потім Арджуна і Кешава, сповнені 
радости, вшанували, вклонившись головою, того великого бога. І одержавши дозвіл Бгави, обидва ті героя в 
ту ж мить повернулися у свій табір, сповнені найвищого захвату. Справді, вони відчували таку ж радість, як  
Індра й Вішну, які завзято домагалися вбивства Джамбхи (демон).

Так вістить розділ п’ятдесят сьомий у Дронапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  5 8
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Тоді, як Крішна і Дарука розмовляли так удвох, минула та ніч, о царю! І коли зазоріло, пробудився цар 

Юдхіштхіра. Музики, поети і служники, що подають медвяний напій, співаки й казкарі-сути грали та співали 
пісень, усіляко догоджаючи тому турові серед людей. Танцюристи почали танцювати, а солодкоголосі співаки  
завели мелодійно свої  пісні  славлячи рід  Куру.  Зазвучали  мріданги,  джарджари і  бхери,  панави,  анаки  й  
гомукхи,  адамбари  (муз.  інструменти),  мушлі  й  литаври  гучнозвучні,  а  також  різні  інші  інструменти,  о 
нащадку Бгарати, — на них грали натхненно досвідчені музики, добре навчені кожний у своєму мистецтві. І  
той голосний шум, подібний до гуркоту хмар, долітав до самих небес. І він розбудив від сну найпершого з  
царів — Юдхіштхіру. Виспавшись спокійно на чудовому дорогоцінному ложі, цар пробудився. І вставши, він 
попрямував тоді до купальні, щоб зробити обов’язково необхідні обряди.

І тут сто вісім служників у білих одягах, самі чисті й усі юні, підійшли до царя з наповненими до країв 
золотими посудинами. Сівши зручно на чудовому сидінні й одягнувши легкий одяг, він викупався в різній  
воді,  запашній  сандалом  і  освяченій  мантрами.  Натертий  пахучою  маззю  із  усіляких  лікарських  трав  за 
допомогою сильних і добре навчених слуг, він був потім обмитий водою з пахощами розведеними з різних 
ароматних соків. Намастивши потім своє тіло жовтою сандаловою маззю, у квіткових вінках і в неношеному 
одязі,  міцнорукий  цар  став,  звернувшись  обличчям  на  схід  і  склав  шанобливо  руки.  Слідуючи  шляхом 
доброчесних,  син  Кунті  прочитав  пошепки  молитви.  Потім  смиренно  він  увійшов  у  сховище  де  палав 
священний вогонь. Вшанувавши запалений жмутами священної трави куша вогонь узливаннями з пряженого 
масла,  освяченого  виреченням  мантр,  він  вийшов  з  того  приміщення.  Потім  цар,  той  тигр  серед  людей,  
увійшовши в друге приміщення, побачив там мудреців, биків серед брахманів, добрих знавців Вед. Всі вони  
були приборкані душею і очищені вивченням Вед та обітницями, і всі зробили омивання після закінчення  
початих ними жертвопринесень. Була там тисяча супутників, що поклоняються Сонцю, і ще вісімдесят сотень.

І  міцнорукий  син  Панду,  спонукавши  тих  двічінароджених  вимовити  виразними  голосами  приємні  
благословення, обдарувавши їх спершу медом і пряженим маслом та кращими, досить солодкими плодами,  
дав кожному з брахманів по золотій нішці, сотні прикрашених коней, дорогі шати й інші бажані дарунки.  
Також дарувавши їм, разом з биками, бурих дійних корів з рогами, прикрашеними золотом, і  з копитами,  
покритими сріблом, нащадок Панду зробив прадакшину.  Побачивши потім і доторкнувшись до зображень 
свастики, що вістить щастя, і до золотих посудин  нандьяварта,10 квіткових вінків та глечиків з водою, і до 
палаючого вогню. Торкнувшись посудин,  повних висушеного на сонці рису,  лимонів і  жовтого барвника, 
приготованого з коров’ячої  сечі,  а також добре прикрашених, чарівних дівчат, кислого молока, пряженого 
масла  й  медової  води,  сприятливих  птахів,  а  також  святих  речей,  син  Кунті  увійшов  тоді  в  зовнішнє  
приміщення.

І  поки  він,  міцнорукий,  стояв  там  недовго,  служники  принесли  багате  золоте  сидіння,  дивовижне,  
прикрашене  перлами  і  дорогоцінними  каменями  вайдурья.  Чудове,  вкрите  дорогим  килимом  і  поверх 
вистелене  ще тонким покривалом,  воно було  зроблене самим Вішвакарманом.  І  коли шляхетний володар  
зайняв своє місце, слуги принесли йому всі його дорогоцінні блискучі прикраси. Шляхетний цар вбрався в  
одяг, прикрашений коштовностями, після чого, о великий царю, краса його стала така, що збільшувала сум 
його  ворогів.  Під  помахами  білих  опахал  з  буйволових  хвостів,  подібних  до  сяйва  променів  місяця  й  
оздоблених золотими рукоятками,  він  виглядав  блискуче  мов хмара  пронизана перуницями.  І  розповідачі  
казок — сути, почали славити його, а поети підносили хвалу. Співаки ж почали співати тому нащадкові роду 
Куру.

І в одну мить голоси поетів злилися в гучний шум. І тоді почувся скрип ободів коліс колісниць і стукіт 
копит бойових коней. І від дзенькоту дзвіночків, привішених до слонів, від ревіння сурм і від тупоту ніг воїв,  
здавалося, тремтіла сама земля. Тоді, увійшовши у внутрішні світлиці, один з брамників, одягнений у панцир,  
юний літами,  із  сережками й  із  пристебнутим збоку мечем,  схиливши до землі  коліна,  привітав  уклоном 
голови  того  царя  земного,  що  заслуговує  поклоніння,  і  повідомив  шляхетного  сина  Дхарми,  що  прибув  
Хрішикеша. І той тигр серед людей, наказавши своїм слугам: «Нехай чудове сидіння й почесне питво будуть  
приготовлені  для  нього!»,  дозволив  Мадгаві  безперешкодно  увійти.  Потім,  коли  нащадок  роду  Врішни 
увійшов і сів на розкішному сидінні, Юдхіштхіра вшанував його й, будучи сам ушанований ним, спитав його.

Так вістить розділ п’ятдесят восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 9
Ю д х і ш т х і р а  с п и т а в :
Чи  щасливо  проведена  тобою ніч,  о  нищителю Мадгу?  Чи  всі  сприйняття  твої  ясні,  о  нев’янучий 

славою?
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Васудева  теж спитав  Юдхіштхіру про те  ж саме.  Тоді  з’явився  вартовий  і  повідомив,  що прибули 

найперші кшатрії-вої  та  чекають щоб увійти.  З  дозволу царя він  увів  той гурт  героїв:  Вірату,  Бгімасену,  
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Дхріштадьюмну, Сатьякі, Шикхандіна, обох близнюків Накулу і Сахадеву, Чекитану, кекайїв, Юютсу з роду 
Куру  і  Уттамауджаса  з  Панчали.  Ці  й  багато  інших  кшатріїв  наблизилися  до  того  бика  серед  кшатріїв, 
великого духом,  і  сіли на приготовлених сидіннях.  Обидва могутніх і  шляхетних героя,  що відрізняються 
великим блиском, — Крішна і Юютсу сіли на одному сидінні. Тоді, звернувшись до лотосоокого нищителя 
Мадгу, Юдхіштхіра сказав йому ці солодкі слова, і при цьому його чули всі:

«Покладаючись на тебе одного, як безсмертні — на Тисячоокого, ми домагаємося перемоги в бою й 
вічного щастя!  Адже ти знаєш,  о Крішно,  про втрату нами свого царства,  про наше вигнання зусиллями  
ворогів, а також про всі наші всілякі злигодні, о володарю всього сущого. О жалісливий до тих, хто відданий 
тобі, на тобі цілком ґрунтується щастя всіх нас і саме існування наше, о нищителю Мадгу!

Зроби так,  о нащадку роду Врішни, щоб серце моє завжди могло обпертися на тебе,  щоб заповітна  
клятва Арджуни могла здійснитися! О, позбав нас від цього великого океану горя й люті! Будь сьогодні, о  
Мадгаво, човном для нас, котрі жадають переправитися на інший берег цього океану! Адже воїн-колісничний,  
будь він навіть рівним Картавірьї, не може в бою робити те, для успіху своєї мети, що, о Крішно, може робити 
візник, коли сам ретельно додає зусиль!».

В а с у д е в а  в і д п о в і в :
В усіх світах сукупно з безсмертними, немає жодного такого лучника, як син Прітхи — Дхананджайя.  

Сповнений великої  відваги,  майстерний у  володінні  зброєю,  володар високої  доблесті  та  могутньої  сили,  
досвідчений у битві й завжди шалений, він силою своєю найбільш видатний серед людей! Молодий роками, із 
плечима бика, з довгими руками, він наділений великою силою. З ходою лева чи тура, обдарований красою,  
він уб’є всіх твоїх ворогів! Що ж до мене, то я зроблю так, що Арджуна, син Кунті, зможе спопелити війська  
Дхрітараштри, як бурхливий вогонь. Сьогодні Арджуна за допомогою своїх стріл, відправить того підлого  
нечестивця, убивцю сина Субхадри, у путь, звідки більше немає вороття. Сьогодні стерв’ятники і яструби,  
ворони й шакали, а також інші м’ясоїдні тварини, будуть пожирати його м’ясо. Якщо навіть усі боги разом з  
Індрою  стануть  його  захисниками,  однаково  Джайядратха  сьогодні,  убитий  у  смертній  сутичці,  досягне 
столиці Ями! Убивши правителя Синдху, Джишну сьогодні ввечері з’явиться до тебе. Розжени сум свій та  
лихоманку твого серця, о царю, і будь ти увінчаний успіхом!

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

Р о з д і л  6 0
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
В  той  час,  як  розмовляли  так,  туди  з’явився  Дхананджайя,  бажаючи  бачити  царя  Юдхіштхіру,  

найпершого  з  роду Бгарати,  разом  з  його  друзями  і  доброзичливцями.  Лишень  він  увійшов  у  те  чудове 
приміщення й, привітавши царя, зупинився перед ним, той бик серед пандавів, піднявшись зі свого сидіння,  
обійняв Арджуну з великою любов’ю. І поцілувавши його в голову та обійнявши рукою, він вимовив високі  
благословення  й,  звернувшись  до  нього  із  посмішкою,  сказав:  «Зовсім  очевидно,  о  Арджуно,  що  повна 
перемога  в  бою  безсумнівно  буде  за  тобою,  бо  про  це  свідчить  веселий  вираз  твого  обличчя  й  те,  що 
Джанардана вельми задоволений тобою!». Тоді Джишну сказав йому про той дуже дивний випадок: «Благо 
тобі, я бачив, з милості Кешави, щось вельми надзвичайне!». І потім Дхананджайя розповів все, як він бачив,  
про свою зустріч із Триоким, заради підбадьорення своїх друзів. І всі хто слухав його, сповнені здивування,  
торкнувшись долу головами, вклонилися богові із зображенням бика на своєму прапорі й вигукнули «Чудово,  
чудово!».  І  тоді,  за  наказом сина Дхарми,  всі  друзі  й соратники пандавів,  добре споряджені,  поспішно й 
радісно виступили на битву.

Привітавши  царя,  Ююдхана,  Ачьюта  і  Арджуна,  радісні,  виїхали  з  житла  Юдхіштхіри.  І  обоє 
непереможних героя Ююдхана і Джанардана їхали разом на одній колісниці до місцеперебування Арджуни.  
Прибувши туди, Хрішикеша, як візник за обов’язком своїм, почав споряджати для битви колісницю кращого з  
воїв-колісничних, що несе зображення ватажка мавп на своєму прапорі. І та найчудовіша з колісниць, що  
випромінює блиск литого золота і видає гуркіт подібно хмарам, споряджена Крішною, блищала яскраво, як 
ранкове сонце. Потім той тигр серед людей, весь одягнений у броні, повідомив Партсі, коли закінчили ранкові  
молитви, що колісниця його споряджена. І тоді кращий з чоловіків у цьому світі, Носій діадеми, одягнений у 
золоті  обладунки,  з луком і  стрілами у руках,  обійшов шанобливо навколо тієї  колісниці зліва направо.  І  
освячений благословенням перемоги з вуст брахманів, старих у знанні й роками, завжди зайнятих виконанням 
жертовних  обрядів  і  які  приборкали  свої  почуття,  Арджуна  зійшов  потім  на  ту  могутню  колісницю, 
найчудовішу з усіх колісниць, освячену ще заздалегідь сприятливими мантрами, що обіцяють перемогу в бою, 
подібно тому як ясно-променисте сонце піднімається на гору Сходу. І він, найперший серед воїв-колісничних,  
прикрашений золотом, сяяв на своїй золотій колісниці, як красне сонце на горі сходу — Меру.

Слідом за Партхою зійшли на ту колісницю Ююдхана і Джанардана, як два Ашвіна сходили на бойову  
колісницю слідом за богом Індрою, що їхав на жертвопринесення Шарьяті. Потім Говінда, кращий з володарів 
повіддя, узяв віжки коней, подібно тому як Маталі брав віжки коней Васави, коли той збирався відправитися 
на  битву,  щоб  розтрощити  Врітру.  Стоячи  на  чудовій  колісниці,  разом  з  тими  обома  друзями,  Партха,  
нищитель юрм ворогів, відправився, жагуче бажаючи вбити правителя  Синдху,  як Місяць сходить на небі 
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разом з Будхою і Шукрою, щоб розсіяти морок ночі, або як Індра прямував разом із володарем вод і Митрою 
на битву з асурами, викликану викраденням Тараки. Співаки й поети догоджали тоді Арджуні протягом його  
шляху звуками музичних інструментів і сприятливих хвалебних гімнів, що обіцяють щастя. І голоси співаків і 
поетів, які висловлювали благословення перемоги й побажання доброго дня, змішуючись зі звуками музичних 
інструментів, ставали солодкими для тих героїв. І сприятливий попутний вітер, що несе тонкі пахощі, дув  
услід Партсі, радуючи його й змушуючи сумувати ворогів. І показувалися тоді знамення, віщуючи перемогу 
Пандавам і поразку для твоїх воїв, о найгідніший!

Бачачи ті знамення, які віщують перемогу,  Арджуна, звернувшись до могутнього лучника Ююдхани, 
який стояв праворуч від нього, сказав йому такі слова: «О Ююдхано, в майбутній битві моя перемога здається  
безсумнівною, бо показуються всі  ці сприятливі  ознаки,  о туре  з роду  Шині!  Тому я кинуся туди,  де цар 
країни Синдху очікує прояву моєї геройської доблести, збираючись відправитися у світ Ями! Адже в той час  
як один мій нагальний обов’язок полягає в убивстві правителя Синдху, точно так само й другий мій найвищий 
обов’язок складається в захисті Царя справедливости. О міцнорукий, охороняй ти сьогодні Царя! Він повинен 
бути захищений тобою точно так, як він охоронявся мною! Довірившись тобі або Прадьюмні, могутньому 
воїнові на колісниці, я зможу, о туре з роду Бгарати, убити без усякого остраху правителя Синдху. Ні про що 
турбуватися я не мушу, о нащадку роду Сатвата! Всією душею ти повинен піклуватися про оборону самого 
Царя! Адже там, де перебуває міцнорукий Васудева, і де також перебуваю я сам, ніякої небезпеки для нього і  
для мене ніколи не може виникнути!». І на таке звернення Партхи Сатьякі, згубник ворожих героїв, сказавши  
«добре», відправився туди, де був цар Юдхіштхіра.

Так вістить розділ шістдесятий у Дронапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО КЛЯТВЕНУ ОБІЦЯНКУ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО КЛЯТВЕНУ ОБІЦЯНКУ
1 Каумодакі (kaumodakі) — палиця Вішну-Крішни, здатна розтрощувати дайтьїв-титанів, дарована йому Варуною.  

(  вгору)
2 Нота рішабха (ārşabha) — букв. «йде із бика», «бичача». Нілакантха пояснює: ārşabhena - ŗşabha-svara-prakāreņa,  

де рішабха ŗşabha - друга із семи нот індійської музичної гами. (  вгору)
3 Година, називана брахма (brahma-mulmrta) — особливий відрізок часу, який нібито перебуває під заступництвом  

Брахми, рання частина дня. (  вгору)
4 Брахматунга (brahma-tuñga) — букв. «шпиль Брахми», назва міфічної гори в гірському ланцюзі Гімалаїв. (  вгору)
5 Шарьяті (çaryāti) — древній цар, син Ману Вайвасвати, батько Суканьї, дружини Чьявани. (  вгору)
6 Ашваширас (açvaçiras)  — букв.  «голова коня»,  або «увінчаний головою коня»,  назва святого місця,  мабуть,  у  

Гімалаях. (  вгору)
7 Вішнупада (vişņu-pada) — «слід Вішну», назва одного зі святих місць у північній частині країни. (  вгору)
8 Відповідно до міфів,  Шива заради блага богів проковтнув смертоносну отруту,  внаслідок чого горло в нього  

зробилося темно-синім. (  вгору)
9 Брахмавактра (brahma-vaktra) — букв. «з вустами, повними Вед (брахмо)», один з епітетів бога Шиви. (  вгору)
10 Нандьяварта (nandyāvarta) — посудина у вигляді круглої коробки sampuţikā для зберігання коштовностей. (  вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ВБИВСТВО ДЖАЙЯДРАТХИ

Р о з д і л  6 1
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли почався наступний день після вбивства Абгіманью, що робили пандави, сповнені суму і горя? І 

хто серед воїв моїх боровся з ними? Знаючи про подвиги Савьясачина, як могли, о скажи мені, каурави, вої  
мої, зробивши таке зло, залишатися безстрашними? Як вони наважилися в бою навіть глянути на того тигра  
серед  людей,  коли  він  підступав  подібно  всеруйнівній  лютій  Смерті,  що  палає  скорботою  за  сином?  
Побачивши воїна на чиєму прапорі зображений цар мавп, того героя, що журиться через смерть свого сина, і 
розмахує  у  битві  своїм  величезним  луком,  що  робили  мої  вої?  І  що,  о  Санджайє,  відбулося  в  бою  з  
Дурьйодханою? Голосні,  сумні  нарікання доходять тут  до мене,  але не чую я більше вигуків  радости! Ті 
чарівні звуки, вельми приємні для слуху, які колись лунали у палаці царя країни Синдху, — всі ті звуки уже не 
чути сьогодні більше! На жаль, у таборі синів моїх не чутно більше голосів численних співаків і поетів, що  
підносять  хвалу,  і  усіляких  танцюристів!  Колись  такими  звуками  мій  слух  тішився  безперестану.  Але  
сьогодні, на жаль, коли всі вони, сини мої засмучені, я не чую більше тих звуків, що лунали у їхньому таборі!

Колись, о Санджайє, коли я сидів у світлиці Сомадатти, твердого в правді, я зазвичай чув, о сину мій,  
такі чудові звуки! Та ба, я мабуть позбавлений релігійних заслуг, бо я помічаю, що оселя синів моїх сьогодні 
оголошується  сумними звуками  і  немає  усякого  шуму,  який  надихає  на  відвагу  та  сміливість!  У житлах 
Вівіншаті, Дурмукхи, Читрасени й Вікарни, та інших моїх синів, не чую я звуків, які зазвичай були раніше! В 
оселі того могутнього лучника, сина Дрони, що був притулком для моїх синів, якому зазвичай прислужували  
брахмани, кшатрії та вайшьї, а також численні учні, який тішився вдень і вночі полемічними міркуваннями,  
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промовами й бесідами, вихваляннями тих, кому відбуваються жертовні узливання й у кого просять милостині,  
і який був шанований багатьма з кауравів, пандавів і нащадків роду Сатвата, — у будинку в того сина Дрони, 
на  жаль,  о  суто,  сьогодні  не  чутно  звуків,  як  бувало  колись!  Співаки  і  танцюристи,  зазвичай  ретельно 
прислужували могутньому лучникові, синові Дрони. Та вже їхніх звуків не чутно більше у його оселі!

Той голосний шум, що піднімався в таборі Вінди й Анувінди щовечора, на жаль, той шум сьогодні не  
чується більше! Також і в житлах кекайїв, голосні звуки від співу і оплесків, які видавали зазвичай загони  
їхніх воїв, які постійно віддавалися веселощам і танцям, — ті звуки,  о сину мій, сьогодні вже не чуються  
більше! Голосу тих жерців, що можуть робити жертвопринесення, жерців, які зазвичай прислужували синові  
Сомадатти, вмістищу священного знання, на жаль, голосу їх уже не чути більше! Дзенькіт тятиви й звуки від  
повторення Вед, свист списів та мечів, гуркіт колісниць, зазвичай лунали безперестану у житлі Дрони. На 
жаль,  тих  звуків  я  більше  не  чую  там!  Ті  звуки  пісень  з  різних  країн,  той  голосний  шум  від  музичних 
інструментів, що зазвичай лунав там, — на жаль, сьогодні вже не чути більше! Коли Джанардана, нев’янучий 
славою,  прибув  з  Упаплавьї,  бажаючи  миру,  з  жалю  до  всіх  істот,  я  тоді,  о  візнику,  сказав  злісному 
Дурьйодхані: «Обравши Васудеву посередником, уклади мир з пандавами, о сину мій! Я вважаю, що час уже 
наступив для цього! Не порушуй,  о Дурьйодхано,  мого веління! Якщо ти відмовиш Кешаві, який просить  
тепер про мир і звертається до тебе заради твого ж блага, то тоді не буде для тебе перемоги!».

Однак  Дурьйодхана  відхилив  посередництво  Дашархи,  того  тура  серед  усіх  лучників,  який  потім 
говорив йому про те, що могло бути для нього благим і корисним. Цим він не уник нещасть. Захоплений 
самою  смертю,  злочинний  син  мій,  відкинувши  мої  поради,  слідував  думці  двох  прихильників  своїх:  
Духшасани  й  Карни.  Адже  сам  я  не  схвалював  ігри  в  кості.  Відура  не  озивався  похвально  про  неї.  Не 
схвалював гри правитель  Синдху,  і  не  схвалював її  Бгішма.  Ні  Шалья,  ні  Бхурішравас,  ні  Пурумитра,  ні 
Джайя, ні Ашваттхаман, ні Кріпа, ні Дрона не схвалювали гри в кості, о Санджайє! Якби мій син діяв згідно  
думки цих мужів, тоді він разом зі своїми родичами, друзями й близькими, жив би довго в повному добробуті.  
Чемні й солодкомовні, які речуть приємне серед своїх родичів, та належать до високого роду, всіма шановані 
й мудрі, пандави безсумнівно матимуть щастя. Людина, яка звертає свою увагу на справедливість, завжди й 
усюди досягає щастя. Вона і після смерти досягає блаженства й милости.

Достатньо міцні пандави, гідні володіти половиною землі. Аж до самих меж морів, земля є таким же  
спадкоємним  їхнім  володінням,  як  і  кауравів.  Користуючись  верховною владою,  пандави  будуть  завжди 
стояти  на  шляху  справедливости.  «У  нас  є  родичі,  о  сину  мій,  до  голосу  яких  пандави  завжди  будуть  
прислухатися. Це такі, наприклад, як Шалья, Сомадатта й Бгішма, великий душею, Дрона, Вікарна, Бахліка й 
Кріпа, а також інші серед бгаратів, похилі в літах і шляхетні. Якщо вони скажуть їм від твого імені, о сину 
мій, то пандави безсумнівно будуть діяти відповідно до їхніх благих порад. Або хто серед них, ти думаєш,  
може найтися такий, котрий буде говорити тобі інакше? Крішна ніколи не покине шляху чесноти. А ті всі  
слухняні тобі. І слова, перейняті справедливістю, сказані мною, герої ті ніколи не витлумачать по-іншому, бо  
пандави всі справедливі душею!», — так, о суто, жалібно ремствуючи,  казав я багаторазово своєму синові. 
Але дурний, він не послухався мене. Я думаю, що все це згубний рух часу!

В цьому світі, де існують Врікодара, Арджуна і герой з роду Врішни — Сатьякі, Уттамауджас із країни  
Панчали і Юдхаманью непереможний, Дхріштадьюмна непереборний, Шикхандін нескоримий, ашмаки, та  
кекайї,  Кшатрадхарман  з  роду Сомака,  правитель  чедіїв  і  Чекитана,  і  могутній  син володаря  Каші,  сини  
Драупаді, Вірата й Друпада, могутній воїн на колісниці, а також обидва близнюка Накула і Сахадева, тигри 
серед чоловіків, Нищитель Мадгу порадник, — хто ж насправді поборовся б з ними, якщо сам він хоче жити?  
Хто інший, крім Дурьйодхани й Карни, а також Шакуні, сина Субали, Духшасани, четвертого серед них, бо ж  
іншого,  п’ятого,  я  не  бачу,  наважився  б  протистояти  їм,  що  застосовують  божественну  зброю?  Адже  ті  
приборкувачі ворогів розтрощили б усіх. У тих, у кого на колісниці — сам Вішваксена з віжками у руках, а 
воїном — Арджуна,  одягнений ув  обладунки,  — у тих ніколи не може бути поразки! Чи не згадає тепер  
Дурьйодхана про ті нарікання мої? Бо ті обидва тигра серед людей — Бгішма і Дрона, ти сказав мені, убиті.

Я думаю, що, бачачи ці відчутні плоди слів, сказаних далекоглядним Відурою, сини мої тепер змучені  
горем. Як бурхливий вогонь, що роздмухується вітром, спалює суху траву наприкінці зими, достоту так і  
Дхананджайя спалить моє військо! Розкажи мені про усе, що трапилося після того, як було заподіяно Партсі 
те велике горе ввечері. Бо ти, о Санджайє, майстерний вести оповідання! Коли був убитий Абгіманью, о сину 
мій, яким був напрям ваших думок? Нанісши сильну образу Власникові лука Гандіви, о милий мій, вої мої  
ніколи не зможуть витримати в бою його подвиги! Що ж вирішив зробити Дурьйодхана і що вирішив Карна?  І 
що вирішили робити Духшасана та син Субали? Адже те, що трапилося в бою, о Санджайє, з усіма моїми  
синами,  які  зійшлися  разом,  те  безсумнівно  відбулося,  о  сину  мій,  внаслідок  дурних  вчинків  злісного  
Дурьйодхани, чий порочний розум піддався жадобі, чий розум перекручений під впливом гніву, — того, хто 
домагається верховної влади, хто дурний і хто втратив розум від кипучої у ньому люті! Які ж дії були тоді  
початі Дурьйодханою — погано обмірковані або добре обмірковані? Про те розкажи мені, о Санджайє!

Так вістить розділ шістдесят перший у Дронапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  6 2
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Ну добре, я розповім тобі про усе, бо я сам бачив все це навіч. Слухай же спокійно, бо велика твоя  

провина! Як гребля стає марною, після того як вода витекла з поля, точно так само й нарікання твої марні, о 
царю! Тому не засмучуйся, о туре з роду Бгарати! Дивні приписи Руйнівника, — їх неможливо переступити! 
Не засмучуйся ж, о найчудовіший з роду Бгарати, бо це добре відомо здавна! Адже якби ти колись утримав  
Юдхіштхіру, сина Кунті, а також синів своїх від гри в кості, то тебе ніколи не осягло б це нещастя! Якби, 
знову ж, коли час для битви настав, тобою були стримані обидві ворожі сторони, запалені гнівом, то тебе тоді  
не осягло б  це  нещастя!  Якби раніше ти примусив  кауравів  зв’язати неслухняного  Дурьйодхану,  то тебе 
ніколи не осягло б це нещастя! Адже пандави, панчали й врішни всі, а також інші впливові люди знали про ту  
оману розуму твого.  Якби ти,  виконуючи свій батьківський обов’язок,  напутив сина свого на правильний 
шлях і діяв по справедливости, то тебе ніколи не осягло б це нещастя!

Але ти ж — наймудріший у світі. Залишивши споконвічний закон, ти пішов за думкою Дурьйодхани, 
Карни й Шакуні. Тому всі ці нарікання твої, о царю, які я чую, тоді як сам ти віддаєшся мирській користі,  
уявляються мені медом, змішаним з отрутою! Раніше Крішна не поважав так сильно ні царя Юдхіштхіру, сина 
Панду,  ні  Бгішму й  ні  Дрону,  як  зазвичай  поважав  тебе,  о  царю!  Коли  ж,  однак,  він  розпізнав  тебе  як  
байдужого до обов’язків царя, з тих пір Крішна не шанував уже тебе так глибоко! Твої сини часто зверталися  
до партхів з образливими словами. Але ти залишався байдужний до них,  бажаючи верховної влади своїм  
синам, тож наслідки такої байдужности твоєї позначилися на тобі самому! Уже тоді, успадкована верховна 
влада була  піддана небезпеці,  о бездоганний! Якщо це не так,  тоді  ти мав би всю цю Землю, завойовану 
партхами! Царство,  що належить кауравам,  а  також і  слава їх  були  отримані  царем Панду.  Потім все  те 
царство й слава були збільшені благочестивими пандавами. Однак ті подвиги їх, дійшовши до тебе, виявилися 
для них зовсім марними, бо останні були позбавлені навіть свого спадкоємного царства тобою, жадібним до  
наживи.

Тепер же, під час битви, ти, о царю, засуджуєш своїх синів, указуючи на різні їхні помилки. Це навряд 
чи вважається пристойним! Адже кшатрії, борючись, не піклуються про своє життя в бою! І дійсно, ті бики 
серед кшатріїв борються, проникаючи в бойові лави партхів! Хто ще, справді, крім кауравів, наважився би  
боротися з таким військом, яке захищають Крішна і Арджуна, Сатьякі та Врікодара? З тими, у кого воїном 
виступає Гудакеша, а радником Джанардана, у кого захисниками — Сатьякі й Врікодара, — який же лучник зі  
смертних, насмілився би боротися з ними, крім кауравів або тих, хто йде за своїми вождями? І наскільки все 
може  бути  виконано  відданими  володарями  людей,  вірними  закону  кшатріїв  і  сповненими  хоробрости, 
настільки ж все те роблять вої кауравів! Тому слухай мене про усе, як відбувалася по-правді та надзвичайно  
страшна битва між тими чоловіками-тиграми: між кауравами і пандавами!

Так вістить розділ шістдесят другий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 3
С а н д ж а й я  м о в и в :
Коли пройшла та ніч, Дрона, кращий з носіїв зброї, вишикував усі свої військові підрозділи в бойові  

лави. Чулися, о царю, різні голоси шалених героїв, що кричать у гніві й жадають убивати один одного. То 
натягаючи свої луки, то натираючи руками тятиви луків, то глибоко зітхаючи, вони викрикували на бойовищі: 
«Де тепер той Дхананджайя!». Інші почали кидати вгору і ловити знову витягнуті з піхов мечі, міцні й добре  
загартовані, кольором подібні до неба, з гострими лезами й оснащені гарними руків’ями. Тисячами виднілися  
хоробрі вої, думаючи про бій, знавці різних прийомів з мечами й луками, мистецтвом, придбаним досвідом.  
Інші, підкидаючи вгору палиці, оснащені дзвіночками, змазані сандалом і прикрашені золотом та діамантами,  
питали про Пандава. Інші, хмільні гордістю від усвідомлення своєї сили, володарі могутніх рук, погрожували 
небу булавами із залізним наконечником, які нагадують прапори підняті на честь Індри. Ще інші, всі хоробрі  
вої, прикрашені строкатими квітковими вінками, думаючи про бій, розташувалися деінде на полі бою, оружні  
різною  зброєю.  «Де  Арджуна?  Де  Говінда?  Де  гордовитий  Врікодара?  І  де  ж  їхні  союзники?»,  — так 
викликали вони їх на битву.

Тоді,  засурмив  у  свою мушлю й сам  підганяючи коней,  щоб скакали  швидше,  Дрона  став  стрімко 
носитися туди й сюди, вишиковуючи свої війська. І після того як усі ті військові підрозділи, що відчувають  
насолоду від  битв,  зайняли свої  місця,  син Бхарадваджи,  о  царю,  сказав  тоді  Джайядратсі:  «Ти  сам,  син  
Сомадатти й  Карна,  могутній воїн на колісниці, Ашваттхаман і Шалья, Врішасена й Кріпа, разом із сотнею 
тисяч коней і шістдесятьма тисячами колісниць, чотирнадцятьма тисячами слонів на порі тічки, і двадцять  
однією тисячею піхотинців, одягнених у кольчуги, нехай займуть місце на відстані трьох гавьюті (близько 20 
км) від мене. Там не в силах будуть протистояти тобі навіть боги з Васавою на чолі, а що вже говорити про  
всіх  пандавів!  Заспокойся  ж,  о  правителю  Синдху!».  Після  таких  слів,  сказаних  Дроною,  Джайядратха, 
правитель Синдху, заспокоївся. І він відправився до зазначеного місця, оточений гандхарськими ратниками й 
тими могутніми воями на колісницях, а також вершниками, одягненими в панцир, готовими боротися завзято 
зі  списами  у  руках.  Коні  Джайядратхи,  о  володарю  царів,  були  добре  навчені  їзді  й  усі  були  увінчані 
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султанами з буйволових хвостів і прикрашені золотом. І сім тисяч таких коней і дві тисячі інших, що походять  
з країни Синдху, були з ним.

Твій син Дурмаршана, що жадає боротися, розташувався сам на чолі всіх військ, у супроводі півтори 
тисяч  збуджених  слонів,  жахливих  виглядом,  одягнених  у  кольчугу,  страшних  у  своїх  діях  і  керованих 
досвідченими погоничами.  А двоє  інших синів твоїх — Духшасана і  Вікарна,  зайняли місце в  передових 
підрозділах  війська  для  здійснення  цілей  володаря  Синдху.  Той  бойовий  шик,  установлений  сином 
Бхарадваджи, частиною у вигляді кола, а частиною у вигляді візка, був довжиною дванадцять гавьюті (72 км), 
а завширшки, з тилової сторони простягався на п’ять гавьюті (30 км). Дроною самим був установлений той 
шик з розташованими усюди в ньому численними хоробрими царями й незліченними загонами колісниць,  
кінноти, слонів і піхотинців. У тиловій частині того шику був запасний, непроникний загін, вишикуваний у 
вигляді  лотосу.  А усередині  того лотосоподібного шику був  утворений інший, замаскований, названий — 
голкою.  Встановивши  в  такий  спосіб  ці  могутні  бойові  лави,  Дрона  зайняв  своє  місце.  В  голові  
голкоподібного  шику  розташувався  могутній  лучник  Крітаварман.  А  безпосередньо  за  ним  —  правитель 
Камбоджі й Джаласандха, о найгідніший! Відразу ж за ними стояв Дурьйодхана, разом з радниками.

За  ними  розташувалися  в  тому  війську,  вибудуваному  у  вигляді  візка,  сотні  й  тисячі  воїв,  що  не 
відвертаються від битви, для захисту голкоподібного шику. За ними ж усіма, о царю, оточений могутньою 
раттю, зайняв своє місце цар Джайядратха, у вусі тої голкоподібної лави. Біля входу ж у шик «візка», о царю  
царів,  стояв  син Бхарадваджи.  За  ним перебував  правитель  бходжів  (Крітаварман)  і  сам охороняв  його. 
Одягнений у білі броні, у білому одязі та тюрбані, широкогрудий і міцнорукий, стояв Дрона, натягаючи свій 
лук,  начебто сам Руйнівник у пориві гніву. Дивлячись на колісницю Дрони, осінену прапором і запряжену  
гнідими кіньми, прикрашену вівтарем і шкурою чорної антилопи, каурави сповнилися захвату. Побачивши ту 
бойову лаву, встановлену Дроною, подібну збуреному океану, сіддхи та чарани вельми здивувалися. «Ця лава  
може пожерти всю Землю, багату різними країнами, разом з її горами, морями й лісами», — так думали всі  
істоти. І дивлячись на той могутній шик, розташований у вигляді візка, з безліччю колісниць, людей, коней і 
слонів,  що  здіймав  страшний  шум  і  мав  надзвичайну  форму,  здатний  пригнічувати  серця  ворогів,  цар  
Дурьйодхана зрадів.

Так вістить розділ шістдесят третій у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 4
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Після  того  як  підрозділи  військ  кауравів  були  так  вишикувані  в  бойові  шеренги  й  голосний  шум 

піднявся  звідусіль,  о  найгідніший,  після  того  як  стали  звучати  гучні  литаври  і  барабани,  після  того  як 
пролунали голосні крики воїв і звуки музичних інструментів, після того як засурмили у мушлі й пролунало 
жахливе ревіння, що змушує здійматися волосся сторч, після того як поступово спорядилися й приготувалися 
до битви герої бгаратійські, воліючи боротьби, і після того як страшна година наступила, з’явився Савьясачин.  
Безліч тисяч воронів і  галичі ширяли там, кружляючи перед колісницею Савьясачина, о нащадку Бгарати!  
Різні тварини, зі страшним вереском, і шакали, що являють собою несприятливе видовище, почали завивати 
праворуч від нас, у той час як ми прямували на битву. Зі страшним шумом падали з усіх боків блискаючі  
метеори. І сама Земля вся тремтіла при страшній небезпеці, що наступила. Сухі вітри, у супроводі грому, дули  
в усіх напрямках, розносячи твердий пісок і дрібні камінчики, коли син Кунті прискакав до початку битви.

Тоді  син  Накули,  Шатаніка,  і  Дхріштадьюмна,  син  Паршати,  —  ті  два  воїна,  наділені  мудрістю, 
вишикували в бойові лави військові підрозділи пандавів. Потім, в оточенні тисячі колісниць, сотні слонів,  
трьох  тисяч  коней  і  багатьох  сотень  піхотинців,  на  ділянці  розміром  у  півтори  тисячі  луків  твій  син 
Дурмаршана, стоячи поперед усіх військ, сказав: «Подібно тому як берег морський стримує житло макарів, я  
буду сьогодні  стримувати  Власника лука  Гандіви,  того приборкувача  ворогів,  одержимого в битві.  Нехай 
сьогодні побачать люди шаленого Дхананджайю в сутичці зі мною, немов неприступну кам’яну брилу — з  
кам’яною ж скелею!», — так говорячи, о великий царю, той шляхетний і великий духом могутній лучник, о  
царю, стояв, оточений могутніми лучниками.

Тоді, немов сам Руйнівник у шаленому гніві, або Васава із громовою стрілою, або сама непереборна  
Смерть із булавою у руці, спонукувана Часом, чи незворушний Магадева, збройний тризубцем, або Варуна,  
що  носить  свої  тенета,  або  блискучий  вогонь  наприкінці  юґи,  що  збирається  спалити  істот,  нищитель  
ніватакавачів, збуджений гнівом і помстою, та піднесений силою, переможець Джайя, стійкий у правді, який 
намірився  виконати  свою  велику  обітницю,  одягнений  у  панцир,  оружний  мечем,  увінчаний  золотою 
діадемою, з білим щитом і в білому одязі,  з гарними браслетами ангада на руках і  чудесними сережками, 
стоячи на чудовій колісниці, втілений Нара у супроводі Нараяни, потрясаючи луком Гандівою у бою, сяяв 
блискуче  мов  висхідне  сонце!  І  Дхананджайя.  сповнений  великої  доблести,  помістивши  споряджену 
колісницю на передній ділянці свого війська, де повинен був обрушитися могутній потік стріл, засурмив у  
свою мушлю. Тоді й Крішна безстрашно, з усієї  сили дмухнув  у свою мушлю Панчаджанью, одночасно з  
Партхою, о найгідніший! І від ревіння їхніх сурм, усі вої у твоєму війську, о володарю народів, здригнулися і  
впали у несвідомий стан. І волоски на тілі в них піднялися від жаху.
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І подібно тому як усі істоти відчувають страх від гуркоту грому, так і вої твої перелякалися від ревіння 
тих сурм. І всі запряжні й верхові тварини випускали кал і сечу.  Так усе військо, разом із тваринами, що  
перебували в ньому, було охоплене глибокою тривогою. Від звуку тих обох сурм, о царю, всі люди впадали у  
відчай, о найгідніший! Деякі з них, о царю, пройнялися страхом, інші ж втратили почуття.  І тут мавпа на 
прапорі Арджуни,  разом з іншими істотами, що всілися на ньому,  широко розкривши свою пащу,  видала 
жахливе ревіння, лякаючи твоїх воїв. І тоді знову зазвучали мушлі та цимбали, і вдарили у барабани-мріданги 
та анаки, заради підбадьорення твоїх воїв. І той шум змішався зі звуками різних інших музичних інструментів, 
з  лементами воїв і  оплесками долонь,  з левиними риками, виданими при виклику своїх супротивників на  
битву могутніми воями на колісницях, у супроводі музичних інструментів. І коли той голосний, буйний шум  
здійнявся там,  збільшуючи страх у боязких,  син Пакшасани (Арджуна),  надзвичайно обрадуваний,  сказав 
нащадкові роду Дашарха: «Поганяй коней, о Хрішикешо, туди, де стоїть Дурмаршана! Прорвавши цю бойову 
лаву зі слонів, я проникну у вороже військо!».

У відповідь на ці слова Савьясачина, міцнорукий Кешава погнав коней туди, де перебував Дурмаршана. 
Лютим і жахливим був той бій, що відбулося там між одним і багатьма, який виявився згубним для колісниць, 
слонів і людей! Тоді Партха, немов Парджанья, який вивергає зливи, облив своїх ворогів зливою зі стріл,  
подібно тому як хмара поливає дощем гори. І ті всі ворожі вої на колісницях теж, з великою вправністю рук,  
швидко покрили Крішну й Дхананджайю густою сіттю своїх стріл. І тоді міцнорукий Партха, так стримуваний  
у битві ворогами, сповнився гніву й почав зносити своїми стрілами голови з тулубів воїв-колісничних. І земля  
усіялася  гарними  обличчями,  обрамленими  сережками  й  шоломами,  з  очима,  вибалушеними  від  гніву,  і  
западинами між зімкнутою верхньою губою й закушеною нижньою. І справді, розкидані по полю голови воїв, 
виглядали велично,  начебто купи  лотосів,  вирваних і  розкиданих навкруги  по полю.  Оздоблені  золотом і  
замащені кров’ю, вони виглядали, о царю, наче скупчення хмар, пронизаних блискавкою.

Шум  від  падаючих  на  землю  голів,  о  царю,  був  подібний  до  гуркоту  падаючих  плодів  пальміри,  
дозрілих від часу. І при цьому деякі з безголових тулубів стояли, опираючись на луки, інші, витягши мечі,  
стояли занісши їх рукою. Ті тури серед мужів, що не терплять сина Кунті у бою й прагнучі перемоги над ним, 
не усвідомлювали чітко тої  миті,  коли їхні  голови падали на землю знесені  Арджуною.  Земля покрилася  
головами коней і хоботами слонів, руками й головами героїв-воїв. «Це Партха! Де Партха? Он Партха!»,  — 
саме такою думкою, поглинені цілком Партхою, о володарю, були одержимі вої у військах твоїх! Приведені в  
замішання  Часом,  вони  вважали  увесь  світ  заповненим тільки  Партхою,  і  тому,  багато  хто  з  них  гинув,  
убиваючи один одного, а інші вбивали навіть самих себе. Видаючи сумні крики, і стікаючи кров’ю, безтямні,  
багацько з героїв лежало у страшних муках, волаючи до своїх друзів і близьких.

Руки, які тримають короткі стріли, метальні списи або дротики, мечі або сокири, загострені палі, або  
шаблі, чи луки й піки, стріли або палиці, чи руки одягнені в лати й прикрашені браслетами ангада та іншими 
прикрасами, руки, видом подібні до величезних змій і залізних засувів, валялися на ратнім полі. Відсічені від 
тулубів  могутніми  стрілами,  вони  підскакували,  звиваючись  і  рухаючись  усюди,  немов  у  пориві  люті  
проявляючи велику силу.  Усякого з  тих,  хто в  гніві  спрямовувався проти Партхи в тім бою, наздоганяла 
смертельна його стріла, простромлюючи тіло кожного. В той час, як Партха підтанцьовував на колісниці по  
дорозі її проходження і натягав свій лук, ніхто там не міг знайти навіть найменшого зручного випадку щоб  
уразити його. Спритності сина Панду, з якою він брав стріли, накладав їх і метав, ворожі вої дивувалися. І  
справді, Партха влучав своїми стрілами слонів і погоничів слонів, коней і вершників, воїв-колісничних, і їхніх 
візників. Не було нікого серед його супротивників, хто заходив би з тилу, чи спереду, якого б не вбив той син 
Панду.

Як сонце, що піднімається на небі, розвіює густий морок, точно так Арджуна знищував військо слонів 
своїми стрілами з опереннями чаплі. Поле, зайняте твоїми військами, через розсічені стрілами тіла слонів,  
виглядало начебто Земля, вистелена горами під час загибелі світу.  Як опівдні на сонце ніколи неможливо 
дивитися істотам, так і на Дхананджайю, збудженого гнівом, неможливо було дивитися в тій битві ворогам 
його. Те військо сина твого, о приборкувачу ворогів, так виснажене стрілами Дхананджайї, було розбито й 
розбіглося у великому страху. Як купи хмар, розірвані й гнані могутнім бурхливим вітром, те військо було 
розбите і розсіяне Партхою. І ніхто не міг тоді навіть глянути на нього. Підганяючи поспішно своїх коней  
стрекалами, вигнутими кінцями луків, гнівними риками й схвальними понуканнями, батогами, ударами п’ят  
по їхніх боках і грізними словами, твої вершники й вої на колісницях, а також і піхотинці кинулися бігти, 
притиснуті стрілами Арджуни. Інші, що боролися на слонах, тікали з бойовища, підганяючи слонів ударами 
п’ят і  натисненням великими пальцями ніг і  гаками у боки, але,  приведені в замішання стрілами Партхи,  
кидалися йому ж назустріч. Дійсно, у твоїх воїв тоді був збитий запал і розум їх був вкритий мороком.

Так вістить розділ шістдесят четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 5
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли передова ділянка мого війська, знищувана так Носієм діадеми, була розбита вщент, які ж герої  

виступили в тій битві проти Дхананджайї? Чи дійсно кожний з них боровся з ним, або всі вони, безсилі в  
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прояві своєї рішучости, стали до шику у вигляді візка й перебували там без страху, знайшовши опору в Дроні,  
як у надійному мурі?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Коли  Арджуна,  син  Пакашасани,  почав  безупинно  вимотувати  так  і  винищувати  найчудовішими 

стрілами  те  військо  твоє,  багато  героїв  у  ньому  або  були  вбиті,  або,  втративши  свій  запал,  нетерпляче  
вичікували зручного випадку вдатися до втечі. І ніхто в тій січі не міг навіть глянути на Арджуну. Тоді син 
твій Духшасана, о царю, бачачи військо в такому стані, сильно розгнівався й кинувся проти Арджуни в битву.  
Одягнений у гарний золотий панцир,  у  шоломі,  прикрашеному золотом,  той герой Духшасана,  наділений 
шаленою  відвагою,  о  великий  царю,  оточив  Савьясачина  могутнім  військом  слонів,  начебто  збираючись 
поглинути всю цю Землю. Від дзенькоту дзвіночків у слонів і ревіння сурм, від дзенькоту натягненої тятиви, і 
суремних  звуків  слонів,  Земля,  сторони  світу  й  повітряний  простір,  здавалося,  усе  стало  наповненим 
суцільним шумом. І той шум у короткий проміжок часу став лютим і жахливим.

Уздрівши тих величезних тварин з витягнутими хоботами,  розлютованих,  які  швидко прямували на 
нього,  подібні  до крилатих гір,  Дхананджайя,  той тигр серед чоловіків,  з  голосним левиним риком почав  
всуціль  винищувати  теє військо слонів своїми стрілами.  Як макара проникає  в  глиб великого океану,  що 
здіймається величезними хвилями від сили вітру, достоту так і Носій діадеми проникнув у те військо слонів. І  
справді,  Партха,  підкорювач  ворожих  міст,  показувався  в  усіх  напрямках,  подібно  палючому сонцю,  що 
переступає споконвічний лад стосовно сторін світу й часу, в день загибелі світу. І від стукоту копит коней і  
від гуркоту ободів коліс колісниць, від лементів воїв і  від звучань тятиви, від ревіння мушлі Девадатти й 
дзенькоту лука Гандіви, слони стали ще більш повільні у своєму пориві й зовсім втрачали почуття. Ті слони  
були висічені Савьясачином, його стрілами, дотик яких подібний отруйним зміям. І в битві тій, вони були  
простромлені  в  усе  тіло  гострими наконечниками,  обчислювальними багатьма  сотнями тисяч,  посланими 
луком Гандівою. Так мордовані Носієм діадеми, вони, видаючи голосне ревіння, падали безупинно на землю 
подібно горам з відрізаними крильми. Інші слони, вражені стрілами в ясна, в опуклості на чолі та у скроні,  
видавали щохвилинно лементи, подібно журавлям.

Носій діадеми почав потім зрізати своїми стрілами із серповидним вістрям голови воїв-вершників на 
спинах слонів.  І  ті  голови,  прикрашені  сережками,  коли безперестану падали на  землю,  нагадували  купи 
лотосів, якими Партха робив підношення богам. Між тим як слони бродили ратним полем, багато воїв звисали 
з них, позбавлені зброї, страждаючі від ран і заляпані кров’ю. І здавалися наче намальовані пензлем. У деяких  
випадках двоє або троє воїв,  простромлені однією опереною стрілою,  влучно  випущеною з лука  Гандіви,  
падали разом на землю.  За допомогою прямих стріл із  серповидним вістрям Партха розтинав на частини  
тятиви,  луки,  прапори,  ярма  й  дишлі  у  ворожих  воїв-колісничних.  Неможливо  було  помітити,  коли  він 
накладав і випускав стріли або метав дротики. Було тільки видно, що Партха здавався танцюючим на своїй 
колісниці  з  луком у руці,  натягнутим майже в коло.  Тут  таки слони, глибоко вражені  довгими залізними  
стрілами, вивергаючи кров з пащі, миттєво падали на землю.

І серед тієї кривавої бійні, о великий царю, було видно незліченні безголові тіла, що встають навкруги.  
Усюди виднілися на ратнім полі відрубані руки, що стискають рукояті луків, або пальці яких були одягнені в  
шкіряні запобіжники, або з мечами, чи ж прикрашені браслетами ангада та іншими золотими прикрасами. І  
через розкидані на ньому незлічимі частини колісниць і місць для стояння на них воїв, через дишлі, ратища 
списів і прапорів, та корон, розбитих коліс і зламаних осей, численних ярем, через розкидану там і тут зброю, 
луки й стріли, квіткові вінки, прикраси й одяг, великі знамена, і через убитих слонів, коней і кшатріїв, земля  
там являла собою страшне видовище. Так знищуване Носієм діадеми військо Духшасани, о великий царю,  
кинулося  тікати,  і  при  цьому воєначальники  його  стали  некеровані.  І  тоді  Духшасана,  битий  стрілами  і  
охоплений страхом, вступив разом зі своїм військом у бойові лави у вигляді візка, бажаючи знайти в Дроні  
свого рятівника.

Так вістить розділ шістдесят п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 6
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Розтрощивши  військо  Духшасани,  Савьясачин-Дхананджайя,  бажаючи  добратися  до  царя  Синдху, 

ринувся проти бойового шику Дрони. І досягши Дрони, який стояв на чолі своїх лав, він, зі схвалення Крішни, 
склавши  шанобливо  руки,  сказав  йому  такі  слова:  «Побажай  мені  добробуту,  о  брахмане,  і  скажи  мені  
«Свасті»! Твоєю милістю я хочу проникнути в цей непроникний шик. Ти для мене мов батько, або як Цар 
справедливости,  чи  ж  як  сам  Крішна!  Речу  тобі  правду!  Як  Ашваттхаман,  о  батьку  мій,  гідний  бути  
захищеним тобою, о бездоганний, так і я заслуговую теж користуватися завжди твоїм захистом, о кращий з  
двічінароджених! Твоєю милістю, о найперший з людей, я хочу вбити царя Синдху в бою. Подбай же, щоб  
обітниця моя була виконана, о володарю!».

Коли  були  вимовлені  такі  слова,  наставник  промовив  йому  у  відповідь,  посміхаючись  злегка:  «Не  
перемігши спочатку мене, о Бібхатсо, неможливо буде тобі перемогти Джайядратху!».  Сказавши йому так,  
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Дрона, сміючись, обсипав його зграями гострих стріл, а також його колісницю, коней і прапор разом з його 
візником. Тоді Арджуна, відбивши потоки стріл Дрони своїми стрілами, ударив на Дрону ще більш могутніми  
й  більш страшними стрілами.  Дотримуючись  закону кшатріїв,  він,  з  дозволу Дрони,  о  володарю народів, 
простромив його знову в тому бою дев’ятьма стрілами. Але розсікши його стріли своїми стрілами, Дрона 
поцілив обох — Крішну і Пандава багатьма стрілами, подібними до отрути або палаючого вогню. І він захотів 
розсікти своїми стрілами лук Пандава. І тоді як шляхетний Пхалгуна думав про те ж, щодо супротивника  
свого, Дрона, сповнений великої мужности, безстрашно й стрімко розсік своїми стрілами тятиву його лука.  
Він також простромив його коней,  прапор і  візника.  І  самого Арджуну відважного він обсипав стрілами,  
посміхаючись при цьому.

Тим часом, натягнувши свій величезний лук, Партха, беручи гору над своїм наставником, кращим з усіх  
знавців зброї, швидко метнув у нього шість сотень стріл, начебто він узяв і випустив тільки одну стрілу. І  
знову він метнув сім сотень інших стріл і потім тисячу невідворотних стріл, і десятки тисяч інших стріл. І  
вони вбили безліч воїв у тім війську Дрони. Глибоко вражені, за допомогою тої зброї могутнім і вправним 
Партхою,  знавцем  різних  прийомів  ведення  бою,  люди,  коні  та  слони  падали,  позбавлені  життя.  І  вої-
колісничні,  биті  стрілами, розбігалися ратним полем і  падали зі  своїх чудових колісниць разом з конями,  
позбавлені  зброї  та  життів.  І  слони  падали,  уподібнюючись  видом  своїм  вершинам  гір,  або  хмарам,  чи  
палацам, які розтрощені громом, розсіяні вітром або спалені вогнем. Убиті стрілами Арджуни, тисячі коней 
падали на землю, немов лебеді  — на хребет Хімавану, збиті водяним потоком. Як неймовірні громади вод 
висушуються  променями сонця,  що сходить  наприкінці  юґи,  так  точно зброєю й стрілами  Пандави була 
знищена безліч воїв-колісничних, коней, слонів і піхотинців.

Тоді подібно хмарі, що затуляє собою промені сонця, хмара Дрони, потоками зливи стріл своїх покрила  
сонце Пандава, чия густа сіть променів у вигляді стріл обпалювала в бою видатних кауравів.  І тут Дрона  
вдарив у груди Дхананджайю довгою стрілою, випущеною з надзвичайною силою і здатною забирати життя 
ворогів. І Бібхатсу затремтів усім своїм тілом, наче гора при землетрусі, але незабаром, набравшись мужности, 
простромив Дрону опереними стрілами. Відразу Дрона вдарив у Васудеву п’ятьма стрілами. І він поцілив 
Арджуну сімдесятьма трьома стрілами і  його прапор — трьома.  Потім, о  царю, відважний Дрона,  маючи 
перевагу над своїм учнем, як оком змигнути, зробив Арджуну невидимим за допомогою злив своїх стріл. І ми 
бачили стріли сина Бхарадваджи, що падали суцільною лінією, і  лук  його також представлявся чудесним 
видовищем, будучи безупинно натягнутим у коло. І стріли ті, вельми численні, оснащені опереннями чаплі,  
випущені Дроною, безперервно падали, о царю, на Васудеву і Дхананджайю.

Бачачи подібну битву між Дроною і Пандавом, Васудева, обдарований великим розумом, почав тоді  
міркувати про виконання головної наміченої мети. І потім, звернувшись до Дхананджайї, сказав йому такі  
слова: «О Партхо, Партхо, нам не слід витрачати часу,  о міцнорукий! Ухилившись від Дрони, ми повинні  
відправитися для здійснення більш важливої мети, що стоїть перед нами!». І Партха у відповідь промовив 
Крішні:  «Як  тобі  буде  завгодно,  о  Кешаво!».  Тоді,  обходячи  Дрону  зліва  направо,  міцнорукий  Бібхатсу 
проїхав уперед. І обертаючись навколо, він їхав, мечучи стріли. І тоді Дрона сказав йому, сміючись: «Куди це 
ти направляєшся, о Пандаво! Чи ж правда, що, не перемігши свого ворога у бою, ти не повертаєшся з поля?».

А р д ж у н а  в і д п о в і в :
Ти — мій наставник, а не ворог! Я — учень твій і тому подібний до сина твого! Немає в усьому світі  

такої людини, яка змогла б перемогти тебе у бою!
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Говорячи  так,  Бібхатсу міцнорукий,  жадаючи  вбити  Джайядратху,  з  великою поспішністю ринувся  

проти війська кауравів.  І коли він проникав у твоє військо, його супроводжували,  як оборонці коліс його  
колісниці,  шляхетні  царевичі  Панчали  —  Юдхаманью  і  Уттамауджас.  Тоді,  о  великий  царю,  Джайя  і 
Крітаварман  з  роду  Сатвата,  правитель  Камбоджі,  та  Шрутаюс  почали  перешкоджати  просуванню 
Дхананджайї.  І  в  них було  десять  тисяч  колісниць,  у  їх  супроводі.  Абхішахи,  шурасени,  шиби  й  васати, 
мачеллаки  й  лаліттхи,  кекайї  і  мадраки,  пастухи-нараяни  та  різні  племена  Камбоджі,  які  раніше  були 
переможені  Карною  і  вважалися  найхоробрішими  на  прі,  виставивши  поперед  себе  сина  Бхарадваджи,  
рушили,  зневажаючи  життям,  проти  Арджуни,  щоб  зупинити  того  розлютованого  героя,  палаючого 
скорботою за сином, подібного всенищівній Смерті, одягненій у броні, знавця різних прийомів ведення бою,  
готового покласти своє життя в лютій сутичці, — того могутнього лучника, сповненого великої доблести, того 
тигра серед людей, що нагадував збудженого ватажка стада слонів і начебто зібрався поглинути всі ворожі  
війська!

І  тоді  відбулася  різанина,  жахливо люта,  змушуючи  підніматися від страху волоски на тілі,  — між 
воями, що жагуче рвуться друг на друга з однієї сторони, і  Арджуною з іншої. І всі вони, згуртувавшись  
разом, почали відвертати того бика серед людей, що прямував уперед, воліючи вбити Джайядратху, подібно  
тому як лікувальний засіб зупиняє підсилену хворобу.

Так вістить розділ шістдесят шостий у Дронапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  6 7
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
В  той  час,  як  Партху,  найкращого  з  воїв-колісничних,  сповненого  могутньої  сили  й  доблести, 

стримували  ми,  його  швидко  переслідував  позаду  Дрона.  Однак  син  Панду,  сіючи  хмари  гострих  стріл,  
нагадуючи  цим  сонце,  що  пускає  свої  яскраві  промені,  виснажив  те  військо,  подібно  тому  як  хвороби 
пригнічують  тіло.  Простромлювалися  коні,  відтиналися  прапори,  падали  слони  разом  із  вершниками,  
викидалися  розірвані  парасолі,  і  колісниці  втрачали  свої  колеса.  А  вої  розбігалися  в  усі  боки,  сильно  
страждаючи від стріл. Так проходила люта січа між тими воями та Арджуною, які зіштовхнулися у бою один з 
одним. І нічого не можна було там розрізнити. Своїми прямолітними стрілами Арджуна, о царю, безупинно 
змушував тремтіти вороже військо. Але бажаючи зробити правдивою клятвену обіцянку свою, вірний даному 
слову Арджуна,  власник білих коней,  кинувся  на найпершого з  воїв-колісничних Дрону,  власника  гнідих 
коней.

Тоді  наставник  Дрона  вдарив  на  свого  учня,  того  могутнього  лучника,  двадцятьма  п’ятьма 
прямолітними стрілами, здатними поцілити життєво важливі місця. Тут же Бібхатсу, найкращий з усіх носіїв 
зброї,  швидко  наскочив  на  нього,  мечучи  стріли,  здатні  відбити  стрімкий  натиск  стріл  супротивника.  
Викликаючи потім зброю Брахми,  він з  душею невимірною,  відвернув  прямими стрілами із  серповидним 
вістрям такі ж стріли супротивника свого, які  той метав з такою швидкістю. Те мистецтво у бою, що ми  
бачили у Дрони, було дуже надзвичайним, бо Арджуна, хоча й, будучи молодим, намагався щосили, не міг  
простромити його жодною стрілою. Як величезна хмара проливає незліченні потоки дощу, так і хмара Дрони 
дощила зливами стріл на гору Партхи. Обдарований великою міццю Арджуна, перехопив ту зливу стріл, о  
найгідніший, зброєю Брахми, розсікаючи всі ті стріли своїми стрілами. Тоді Дрона вразив Власника білих 
коней двадцятьма п’ятьма стрілами, а також ударив Васудеву сімдесятьма стрілами в обидві руки й у груди.  
Але Партха, відзначений мудрістю, сміючись, стримав у тій битві наставника свого, безперервно випускаючі 
зливи гострих стріл.

Потім  обидва  ті  найкращі  з  воїв-колісничних,  притиснуті  так  Дроною,  ухилилися  від  нього,  
нескоримого,  подібно  руйнівному  вогню,  що  лютує  наприкінці  юґи.  Уникаючи  гострих  стріл,  що 
випускаються з  лука  Дрони, Увінчаний діадемою і  плетеницями квітів,  син Кунті,  почав трощити військо 
бходжів.  Ухиляючись  від  Дрони,  стоячи  непохитно,  подібно  горі  Майнаці,  він  ринувся  убік  між 
Крітаварманом  і  Судакшиною,  правителем  Камбоджі.  Тоді  правитель  бходжів,  нестримний  на  прі,  о  
найперший  з  роду  Куру,  швидко  влучив,  незворушний,  того  тигра  серед  людей,  десятьма  стрілами  з  
опереннями чаплі. Але його, о царю, Арджуна прохромив у тій битві гострою стрілою. І знову він поцілив 
його трьома іншими стрілами, приводячи у замішку того героя з роду Сатвата. Але тут правитель бходжів,  
сміючись,  уразив Партху й Васудеву з роду Мадгу,  кожного двадцятьма п’ятьма стрілами. Тоді Арджуна,  
розітнувши  лук  Крітавармана,  простромив  його  двадцять  одною  стрілою,  подібною до  блискучих  язиків 
полум’я або розгніваної отруйної змії. Однак же Крітаварман, могутній воїн на колісниці, взявши інший лук,  
швидко  вдарив  йому у  груди  п’ятьма  стрілами,  о  нащадку Бгарати!  І  знову він  поцілив  Партху п’ятьма 
гострими стрілами. А Партха у відповідь ударив його в середину грудей дев’ятьма стрілами.

Бачачи сина Кунті, зупиненого перед колісницею Крітавармана, нащадок роду Врішни подумав що не  
слід  витрачати  час.  І  Крішна  тоді,  звернувшись  до  Партхи,  сказав:  «Не  проявляй  ніякого  жалю  до 
Крітавармана! Він заодно з кауравами, тож знищ його!». І тоді Арджуна, спантеличивши Крітавармана своїми  
стрілами,  направився  на  швидких  своїх  конях  до  війська  камбоджів.  І  ось  коли  Власник  білих  коней 
проникнув  у  теє  військо,  син Хрідіки  сповнився  гніву.  Потрясаючи  своїм луком  з  накладеною на  ньому 
стрілою, він зіштовхнувся з  обома царевичами Панчали.1 І Крітаварман тими стрілами, що були під рукою, 
зупинив обох царевичів панчалійських, коли вони просувалися уперед, слідуючи за Арджуною, як захисники 
коліс його колісниці. Потім правитель бходжів простромив обох суцільними залізними стрілами, вразивши 
Юдхаманью трьома, а Уттамауджаса чотирма стрілами. Ті ж два царевича, у відповідь, поцілили його кожний 
десятьма стрілами, а також розсікли його прапор і лук.

Тоді, взявши інший лук,  син Хрідіки, збуджений гнівом, позбавив обох героїв їхніх луків і облив їх 
зливами стріл. Але вони обоє, взявши і напнувши інші луки, почали разити правителя бходжів. Тим часом 
Бібхатсу проникнув у лави ворожого війська. Але обидва царевича, зупинені Крітаварманом, не пройшли в  
ряди війська Дхрітараштри, хоча ті бики серед людей і намагалися з усіх сил. А Шветавахана ( Арджуна) 
швидко вимотував у тій битві ратні загони супротивника. Але той нищитель ворогів не вбив Крітавармана,  
хоча  останній  і  був  цілком досяжний.  Бачачи Партху,  що так  прямує  вперед,  хоробрий цар Шрутаюдха,  
сповнений  гніву,  напав  на  нього,  розмахуючи  своїм  величезним луком.  І  він  простромив  Партху  трьома 
стрілами,  а  Джанардану  —  сімома.  І  він  ударив  також  прапор  Партхи  дуже  гострою  стрілою  з 
підковоподібним  вістрям.  Але  тут  Арджуна,  ошалілий,  дужо  влучив  у  свого  супротивника  дев’ятьма 
десятками прямих стріл, подібно тому як погонич ударяє стрекалом могутнього слона.

Однак Шрутаюдха не міг стерпіти,  о царю, такого прояву відваги з боку Пандава.  І  він у відповідь 
простромив його сімдесятьма сімома довгими стрілами. Арджуна тоді, розсікши його лук і зрізавши сагайдак, 
ударив його люто в груди сімома прямими стрілами. Але ось, цар Шрутаюдха, божевільний від гніву, взяв 
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інший лук  і  вразив сина Васави дев’ятьма стрілами в обидві  руки й у груди.  Тоді Арджуна,  приборкувач  
ворогів, посміхаючись злегка, почав тіснити Шрутаюдху багатьма тисячами стріл, о нащадку Бгарати! І той  
могутній воїн на колісниці негайно вбив відразу його коней і візника. А його самого він, наділений могутньою  
силою, простромив сімдесятьма довгими стрілами. Але тут доблесний цар Шрутаюдха, залишивши колісницю 
з убитими кіньми, кинувся в запалі бою на Партху, з піднятою булавою.

Той  відважний  цар  Шрутаюдха  був  сином  Варуни,  а  матір’ю  йому  була  велика  ріка  Парнаша,2 з 
холодними водами. І його мати, звернувшись до Варуни, заради свого сина, сказала: «Нехай цей син мій буде  
невразливим для ворогів на Землі!». І Варуна, задоволений нею, промовив: «Я дам йому дарунок, сприятливий 
для нього, — небесну зброю, завдяки якій цей син твій буде завжди невразливим! Насправді ж для людини  
ніколи не може бути безсмертя. Усякому народженому на Землі належить неминуче вмерти, о найчудовіша з  
рік! Однак, цей син твій завжди буде нескоримим для ворогів у боях, завдяки силі цієї зброї.  Хай зникне  
лихоманка  твого  серця!».  Сказавши  так,  Варуна  дав  йому  палицю,  нашептану  мантрами.  Отримавши  її,  
Шрутаюдха став непереможним в усьому світі. І все ж йому знову сказав прославлений володар вод: «Цю 
палицю не слід метати в того, хто не бореться в битві, інакше вона впаде на тебе ж самого!».

І тою палицею, що вбиває героїв, Шрутаюдха вдарив на Джанардану. Але могутній Крішна відбив її 
своїм округлим міцним плечем. І вона не змогла похитнути Шаурі, подібно тому як вітер не в змозі похитнути 
гору Віндхья. Вільна від дії своєї сили, вона повернулася до самого Шрутаюдхи, не досягши успіху, немов  
богиня  Крітья 3 з  її  ворожбитськими  чарами,  що  стали  марними,  і  вразила  того  шаленого  героя,  який 
застосував її. І вбивши хороброго Шрутаюдху, вона впала на землю. Побачивши Шрутаюдху, приборкувача  
ворогів, убитого своєю ж власною зброєю, голосні вигуки «Ой, ай!», пролунали там серед військ. Позаяк та  
булава, о володарю людей, була пущена Шрутаюдхою у Кешаву, який не бореться у битві, то вона й убила 
його самого. І як було передречено Варуною, у такий саме спосіб він і знайшов свою загибель на ратнім полі. І  
ось, бездиханний, він упав на землю на очах у всіх лучників. Коли ж падав той улюблений син Парнаши, він  
виглядав  блискуче,  начебто  високе  лісове  дерево  із  широко  розкинутими  гілками,  зламане  вітром.  І 
побачивши, що Шрутаюдха, той приборкувач ворогів, убитий, всі війська й навіть усі їхні вої, що стояли на  
чолі, відразу розбіглися.

Тоді  син  царя  Камбоджі,  хоробрий  Судакшина  кинувся  на  швидких  конях  на  Пхалгуну,  нищителя 
ворогів. Але Партха послав у нього сім стріл, о нащадку Бгарати! І вони, простромивши наскрізь того героя,  
увійшли в землю. Глибоко поранений гострими стрілами, випущеними в битві з лука Гандіви, той у відповідь  
стрілив Арджуну десятьма стрілами з опереннями чаплі. І поціливши Васудеву трьома стрілами, він знову  
вразив  Партху  п’ятьма.  А  Партха,  розітнув  його  лук  і  зрубав  його  прапор,  о  найгідніший!  І  Пандава  
прохромив свого супротивника двома дуже гострими стрілами із серповидним наконечником. Але той, однак, 
простромивши Партху ще трьома  стрілами,  видав  левиний  клич.  Потім хоробрий  Судакшина,  сповнений 
гніву,  послав у Власника лука  Гандіви дротик цілком зроблений із заліза й обвішаний дзвіночками. І той  
дротик,  блискучий,  подібно величезному метеору,  розсипаючи іскри вогню,  досягши могутнього воїна на 
колісниці, пробив його наскрізь і впав на землю.

Але  тут  Партха,  повний  незбагненної  відваги,  поцілив  свого  супротивника  разом  з  його  конями, 
прапором, луком і візником чотирнадцятьма стрілами з оперенням чаплі, а іншими незлічимими стрілами,  
розніс його колісницю на шмаття. А Судакшині, царевичеві Камбоджі, чиї наміри й молодецтво виявилися  
марними, Пандава пробив груди стрілою із широким вістрям. І той герой, вражений у життєво важливі місця,  
з лихоманкою в тілі, з діадемою і браслетами ангада, що скотилися долу, упав головою ниц, начебто святкова 
тичина  із  прапором  Індри,  коли  її  метнули  з  особливого  пристрою.  Подібно  гарному  дереву  карнікара 
наприкінці  зими,  стрункому,  з  гарними вітами,  що росте на вершині  гори,  але поваленому вітром,  лежав 
царевич Камбоджі, убитий, на голій землі, хоча й заслуговував розкішного ложа. Дивовижно-прекрасний, з  
мідно-червоними очима лежав Судакшина, син царя Камбоджі, повалений стрілою Партхи з вухоподібним 
вістрям. Тоді всі війська сина твого розбіглися, побачивши Шрутаюдху і Судакшину,  царевича Камбоджі,  
убитими.

Так вістить розділ шістдесят сьомий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 8
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Після  того  як  були  вбиті  Судакшина  й  доблесний  Шрутаюдха,  о  царю,  вої  твої,  охоплені  гнівом,  

кинулися з великою стрімкістю на Партху.  Абхішахи, шурасени,  шиби  і васати почали, о царю, поливати 
Дхананджайю зливами стріл. З них, сто шістдесят шляхетного походження, Пандава знищив відразу ж своїми 
стрілами. Слідом за тим вої ті, сильно перелякані, утекли, як дрібні тварини від тигра. Але зібравшись на силі,  
вони знову оточили з усіх боків Партху, тоді як він, у запалі бою, вбивав своїх ворогів і хотів перемогти їх у 
битві. Тоді стрілами, посланими з лука Гандіви, Дхананджайя швидко зніс голови й зрубав руки воям, які  
кинулися на нього. І не було там на бойовищі навіть маленького проміжку через голови, що скотилися,  і  
здавалося, начебто покрив нависнув над полем від ширяючих над ним ворон, стерв’ятників і галичі.
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Коли так винищувалися ті вої, їхні проводирі Шрутаюс і Ачьютаюс, обоє сповнені гніву, продовжували 
несамовито  боротися  із  Дхананджайєю.  Могутні,  гордовиті,  відважні,  шляхетного  походження  і  наділені  
дужими руками, обидва ті лучника, о великий царю, що домагаються великої слави й жадають заради твого  
сина знищення Арджуни,  з  неймовірною швидкістю випустили  на нього зливи стріл одночасно ліворуч  і  
праворуч.  Обоє вони,  розлютовані,  покрили Арджуну  тисячею прямих стріл,  подібно тому як дві  дощові  
хмари наповнюють ставок. Потім Шрутаюс, найчудовіший з воїв-колісничних, палаючи шаленством, ударив у 
Дхананджайю добре загартованою й відточеною пікою. І той нищитель ворогів, глибоко вражений зброєю  
могутнього свого ворога, знепритомнів у тому бою, приводячи в замішання і Кешаву своїм вчинком. В цей 
саме  час  Ачьютаюс,  могутній  воїн  на  колісниці,  сильно вдарив Пандава  тонко загостреним списом.  Цим 
ударом  він  немов  підсипав  солі  на  рану  шляхетного  Пандава.  І  сильно  вражений  цією  зброєю,  Партха  
притулився до ратища прапора.

Тоді серед усього війська твого, о володарю народів, пролунав левиний клич воїв, цілком впевнених, що 
Дхананджайю вбито. Крішна ж був сильно пригноблений побачивши безтямного Партху. І тут він заспокоїв 
Дхананджайю  сердечними,  співчутливими  словами.  Але  ось,  ті  обоє  найчудовіших  воя  на  колісницях:  
Шрутаюс  і  Ачьютаюс,  влучно  вражаючі  ціль,  викидаючи  зливи  стріл  з  усіх  боків  у  тій  битві,  зробили 
Дхананджайю й Васудеву з роду Врішни, невидимими разом з їхньою колісницею, її колісьми й дишлем, з 
конями, прапорами й ратищами прапорів. І все це здавалося вельми дивним! Тим часом Бібхатсу повільно  
отямився, о нащадку Бгарати, немов він повернувся знову, досягши житла царя покійних. Побачивши свою 
колісницю разом з Кешавою, покриту сіттю стріл, помітивши також обох своїх ворогів, що стоять перед ним 
подібно двом палаючим вогням, могутній воїн на колісниці  — Партха, викликав тоді зброю Шакри. З тієї 
зброї полилися тисячі прямих стріл. І стріли ті вразили обох могутніх лучників, а також випущені ними ж 
стріли. Простромлені стрілами Партхи, вони летіли, проникаючи крізь небо.

Швидко відбивши ті стріли стрімким натиском власних стріл, Пандава почав рискати там і тут ратним  
полем, борючись із могутніми воями на колісницях. А ті обидва героя, потоками стріл Пхалгуни позбавлені 
своїх рук і голів звалилися на землю, немов два високих дерева, повалені вітром. Як смерть Шрутаюса, так і  
знищення  Ачьютаюса  викликали  здивування  серед  людей,  подібне  тому  яке  могло  бути  при  видовищі 
осушення океану. Убивши потім ще п’ять сотень воїв-колісничних серед прихильників тих двох царевичів,  
Партха рушив проти війська Бгаратів, убиваючи все кращих і кращих воїв. Бачачи Шрутаюса й Ачьютаюса 
обох  убитими,  їхні  сини,  кращі  з  людей,  — Аютаюс  і  Диргхаюс,  обоє  розгнівані,  о  нащадку  Бгарати, 
виступили проти сина Кунті, сіючи різні стріли, в той час як самі були змучені нещастям, яке сталося з їхніми 
батьками. І обох їх Арджуна, сильно розгніваний, миттю відправив за допомогою прямих стріл у житло Ями.

Ті бики серед кшатріїв, які боролися у війську кауравів, зовсім були не в змозі стримувати Партху, що 
приводив у хвилювання їхні бойові лави, подібно тому як слон хвилює озеро повне лотосів. Однак анги, верхи 
на слонах, добре навчені, о царю, збуджені гнівом, тисячами оточили Пандава численним загоном слонів. За 
велінням Дурьйодхани, царі східних і південних країн, і багато інших, на чолі із правителем Калінги, також  
оточили Арджуну своїми слонами, подібними до гір. Але Партха своїми стрілами, посланими з лука Гандіви у 
сильному гніві, швидко відітнув голови й руки вкриті прикрасами, у тих нападників. Бойовище, засіяне їхніми  
головами й руками в браслетах ангада, здавалося чудовим, подібно золотим каменям, оповитим зміями. І руки  
воїв, відсічені стрілами, і відрубані голови, коли падали долі, виглядали подібно птахам, що злітають з дерев.  
А  слони,  простромлені  тисячами  стріл,  стікаючи  кров’ю,  здавалися  подібними  до  гір  під  час  дощів  зі 
стікаючими по їхніх схилах струмками розмитої червоної крейди.

Інші з них, убиті гострими стрілами Бібхатсу, лежали розпростерті на землі. Млеччхи, які боролися зі 
спин слонів, різноманітні й страшні виглядом, одягнені в різні вбрання, о царю, озброєні різного виду зброєю,  
з  тілами,  залитими кров’ю,  виглядали чудово,  коли вони лежали на поле убиті  всякими стрілами.  Тисячі  
слонів, разом із верхівцями та пішими, що підганяли їх позаду, вражені стрілами Партхи, з посіченими тілами, 
спливали кров’ю. Інші ж видавали болісні стогони, або падали, чи брели в усіх напрямках. І сильно перелякані  
слони  топтали  й  трощили  безліч  своїх  же  ратників.  Так  само  й  слони,  яких  у  бойовому  спорядженні  
притримували в  запасі,  збуджені  й  люті,  подібно отруйним зміям робили те  ж саме.  Ті,  що знають силу 
чарівництва асурів, страшні виглядом і зі страшними очима, — явани і  паради,4 і шаки разом із суніками, і 
млеччхи, що походять з утроби корови Нандіні,  спритні вбивці, які нагадують посланців Смерти, а також 
дарви і абхісари, даради і пундри разом з бахліками — всі ті полчища наводнювали поле битви сотнями й  
тисячами,  і  їх  неможливо  було  обчислити,  бо  такий  наплив  був  подібний  довжині  зграй  сарани.  Але 
створивши своїми стрілами над військом непроникну тінь, немов від хмар, Дхананджайя знищив чарівною 
силою своєї  зброї  усіх  тих млеччхів,  голомозих і  напівпоголених,  чи  з  косою,  нечистих  зовнішністю і  з  
бородатими обличчями. І простромлені сотнями стріл, ті юрми живучих спільно або які живуть у гірських 
печерах, тікали геть, перелякані в бою.

Ворони, чаплі та вовки із захватом пили кров слонів і коней та їхніх вершників-млеччхів, повалених на  
землю сотнями стріл.  Воістину,  Партха змусив текти там страшну ріку,  чиї  стрімкі потоки складаються з 
рясної крови. Убиті піхотинці й коні, колісниці та слони заміняли їй загачені ними переходи через неї, зливи 
випущених стріл служили їй плотами, а волосся воїв було її мохами й прибережною травою, тюрбани ж воїв  
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заміняли їй  дрібних риб.  Він  створив ріку,  точно викликану самою Смертю наприкінці  юґи.  І  вона  була 
загачена  тулубами  убитих  слонів  і  рясніла  кров’ю,  струменіючою  з  тіл  кшатріїв,  слонів,  коней,  їхніх 
вершників і воїв-колісничних. Як не може бути на поверхні землі височин і низин, коли дощить Васава, точно 
так і  вся земля була  затоплена кров’ю.  Шість тисяч видатних героїв і  ще десять сотень кращих кшатріїв  
відправив той бик серед кшатріїв у світ бога смерти. Тисячі відмінно споряджених слонів, простромлених 
стрілами, лежали розпростертими на полі,  подібно скелям розтрощеним громом. І Арджуна рискав полем,  
убиваючи коней, воїв-колісничних і слонів, начебто одержимий тічкою слон, що топче ліс очерету.

Як вогонь роздмуханий вітром спалює ліс повний дерев, ліан і заростей чагарників, сухих дров, трави й 
очерету, так і той вогонь, інакше Дхананджайя, син Панду, своїми стрілами замість полум’я, яке підганяло  
вітром Крішни, спалював у запалі гніву ліс твоїх воїв. Спустошуючи колісниці від ратників і встеляючи землю 
тілами людей, Дхананджайя здавалося начебто танцював з луком у руці серед того людського збіговиська.  
Затоплюючи  землю  кров’ю  за  допомогою  своїх  громоподібних  стріл,  Дхананджайя,  збуджений  гнівом,  
проникнув у військо бгаратів. І коли він так просувайся, Шрутаюс,5 правитель амбаштхів, зупинив його. Але 
Арджуна гострими стрілами, оснащеними оперенням чаплі, швидко повалив коней його, того який старався з  
усієї сили у битві, о найгідніший! І розсікши іншими стрілами також і його лук, Партха кинувся, ширяючи  
полем. Але тут правитель амбаштхів, з очима, збудженими від гніву, схопивши булаву, обрушився в запалі  
бою на Партху і Кешаву,  могутніх воїв на колісниці. Потім герой той зі сміхом піднявши булаву зупинив  
ударами колісницю Арджуни і вдарив тією ж палицею також і Кешаву.

Побачивши, що Кешава одержав удар булавою, той нищитель ворожих героїв, Арджуна, ошаленів на  
правителя  амбаштхів,  о  нащадку  Бгарати!  І  тоді  стрілами  із  золотим  оперенням  він  покрив  того  героя,  
найкращого з воїв-колісничних, озброєного булавою, подібно тому як густа хмара закриває висхідне сонце.  
Потім іншими стрілами Партха роздрібнив на шмаття булаву того шляхетного воїна, ледь не перетворивши її  
на порошок. І  все це здавалося вельми дивним. Побачивши ту булаву,  що розпалася на дрібні  шматочки, 
правитель  амбаштхів,  взявши  іншу  важку  палицю,  ще  й  ще  раз  ударив  нею  Арджуну  і  Васудеву.  Тоді 
Арджуна двома стрілами з підковоподібним вістрям зрубав обидві піднятих руки Шрутаюса, ніби дві тичини  
із  прапором  Індри,  а  іншою  стрілою  зніс  йому  голову.  І  вбитий,  той  упав,  о  царю,  немов  випущена  з  
особливого пристрою тичина із прапором Індри, коли мотузка, що кріпить її до пристрою була відпущена.  
Загублений серед загонів колісниць і  оточений сотнями слонів і  коней,  Партха став тоді  невидимим наче  
сонце сховане хмарами.

Так вістить розділ шістдесят восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 9
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Після  того  як  син  Кунті,  спонукуваний  бажанням  убити  царя  країни Синдху,  проникнув  у  військо  

бгаратів,  прорвавши  непроникні  лави  військ  Дрони  і  бходжів,  після  того  як  спадкоємець  Камбоджі 
Судакшина, о царю, був убитий, після того як і відважний Шрутаюдха теж був убитий Савьясачином, після  
того як загони військ кауравів тікали пріч і розбіглися в усі  боки, твій син, бачачи своє військо розбитим,  
відправився до Дрони. Швидко примчавшись на своїй колісниці до Дрони, він сказав йому: «Той тигр серед  
людей, Арджуна, розтрощивши це величезне військо, уже пройшов крізь нього! Вирішуй хутко, що тут можна 
відразу ж вдіяти,  для розтрощення Арджуни в цьому страшному побоїщі людей! Благо тобі,  прийми такі  
заходи, щоб той тигр серед людей, Джайядратха, не був убитий! Адже ти наш останній притулок!

Як запалений вогонь спалює суху траву, так само і цей вогонь Дхананджайї, що роздмухується вітром 
його гніву,  спалює траву й солому мого війська. Адже коли син Кунті  пройшов крізь це військо,  вої,  що  
охороняють  Джайядратху,  засумнівалися  щодо  своєї  здатности  протистояти  Партсі.  Існувало  тверде 
переконання  серед  володарів  людей,  о  кращий  зі  знавців  брахмо,  що  Дхананджайя  ніколи  при  житті  не 
перевершить Дрону. Однак цей Партха пройшов крізь твої ж шереги у тебе на очах, о величний, і я вважаю 
тепер все військо своє слабким. Насправді я вважаю, що у мене немає вже війська! Я знаю тебе, о великий 
своєю долею, як відданого благу пандавів. І я втрачаю розум, о благочестивий, думаючи про те, що варто 
робити. Адже в міру своїх сил, о благочестивий, я поводжуся стосовно тебе найкращим чином! І в міру своїх  
сил я намагаюся задовольняти тебе. Однак ти не усвідомлюєш усього цього!

Хоча  ми завжди віддані  тобі,  о  невимірний у відвазі,  все ж ти не стараєшся для нашого блага!  Ти  
постійно догоджаєш пандавам, які завжди знаходять задоволення в заподіянні нам зла. Хоча ти отримуєш 
кошти на існування від нас, все-таки ти зазнаєш насолоди в заподіянні нам шкоди! Адже я не знав, що ти 
подібний до бритви, змазаній медом! Якщо ти не даси нам дарунок, як принизити й стримати пандавів, я не  
зможу  зупинити  правителя  Синдху  в  його  поверненні  додому!  Дурний  я,  сподіваючись  на  захист  твій, 
запевнив володаря Синдху, і по своїй дурості прирік його на жертву Смерті. Бо людина може визволитися,  
навіть  потрапивши в саму пащу Ями,  але не може врятуватися  в  бою Джайядратха потрапивши у владу  
Арджуни! Зроби ж так, о Власнику гнідих коней, щоб правитель Синдху ще міг бути захищеним! І не гнівайся  
на мене за нісенітні та вистраждані мої плачі! Захисти ж правителя Синдху!».

Д р о н а  в і д п о в і в :
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Я не гніваюся на твої слова! Ти так само дорогий мені, як сам Ашваттхаман. Але я скажу тобі правду.  
Дій же тепер відповідно до моїх слів, о володарю народів! Найкращий з візників — Крішна, і швидкі його коні  
— найчудовіші з усіх. Скориставшись найменшим проміжком, Дхананджайя може дуже швидко промчатися 
через нього. Хіба ти не бачиш, що потоки стріл Увінчаного, випущені з його лука, падають на відстані в цілу 
крошу за його колісницею, коли він швидко мчиться? Обтяжений вагою своїх років, я ж тепер не здатний 
мчатися  так  швидко.  А  тут  ще,  на  головній  ділянці  наших  сил  знову  зосередилося  це  військо  партхів!  
Юдхіштхіра ж повинен бути схоплений мною. Саме така була обітниця дана мною на очах у всіх лучників і  
серед усіх кшатріїв, о міцнорукий! Залишений Дхананджайєю, він тепер перебуває на передній ділянці моїх 
військ. Тому я не буду,  залишивши вхід у наші бойові лави, боротися із Пхалгуною! За підтримки з боку  
необхідних  помічників,  ти  сам  повинен  виступити  проти  свого  ворога,  що  зараз  один  і  рівний  з  тобою 
походженням своїм і подвигами! Поборися ж з ним! Не бійся! Адже ти володар цього світу! Ти цар! Ти герой! 
Ти  досить  вправний  і  досяг  своєї  мети  викликавши  ворожнечу  з  пандавами!  О  доблесний,  швидко 
відправляйся сам туди, де перебуває Дхананджайя!

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Як же можна мені, о наставнику, протистояти Дхананджайї, кращому з усіх носіїв зброї, що перевершив 

навіть  тебе? Адже можливо перемогти в  бою либонь самого Пурандару із  громовою стрілою у руці,  але 
Арджуна, підкорювач ворожих міст, не може бути переможений на прі! З тим героєм, яким, завдяки силі своєї  
зброї, переможений син Хрідіки, правитель бходжів і ти сам, подібний тридцяти богам, котрим розтрощений 
Шрутаюс, а також убитий Судакшина, а ще цар Шрутаюдха, і яким також убиті  Шрутаюс і Ачьютаюс, та  
сотні  млеччхів,  —  з  тим  непереможним  Пандавою,  що  спалює  в  битві  численних  ворогів,  як  я  зможу 
поборотися в  бою? Про те скажи мені,  о знавцю у володінні зброєю! Якщо ж ти вважаєш мене здатним  
поборотися, то дай мені наставляння виступити сьогодні на прю з ним. Я залежу від тебе. Як розпорядник  
слуги свого, оберігай мою славу!

Д р о н а  м о в и в :
Ти говориш правду, о Кауравьє, що Дхананджайя непереборний! Я все ж зроблю так, що ти зможеш 

його здолати!  Нехай всі  лучники  у  світі  побачать  сьогодні  надзвичайну подію,  як  син Кунті  буде  міцно 
прикутий до тебе,  на очах у самого Васудеви.  Цей золотий твій панцир, о царю, я зав’яжу на тобі  таким  
чином, що ніякі стріли або інша зброя, не зможуть вразити тебе у бою! Якщо навіть три світи, разом з асурами  
й богами, з якшами, зміями і ракшасами, та разом з усіма людьми, будуть боротися з тобою сьогодні, у тебе  
все ж не буде страху! Ні Крішна, ні син Кунті,  ні хто-небудь інший з носіїв зброї,  в бою не в змозі буде  
прохромити  стрілами  твій  панцир!  Одягнувшись  у  той  панцир,  швидко  відправляйся  сьогодні  сам,  щоб 
виступити проти розгніваного Арджуни в битві! І він не зможе здолати тебе!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Сказавши так,  Дрона,  кращий зі  знавців брахмо, доторкнувшись до води і прошепотівши мантри за  

встановленими правилами, швидко зав’язав на Дурьйодхані той надзвичайний і блискучий панцир, заради 
перемоги твого сина в тому найжорстокішому бою, дивуючи весь світ своїм високим мистецтвом.

Д р о н а  в и р і к :
Хай  благословить  тебе  Брахма!  Хай  благословлять  тебе  брахмани!  Нехай  найкращі  з  плазунів 

послужать добробуту твоєму,  о нащадку Бгарати! Нехай Яяті, Нахуша, Дхундхумара, Бхагіратха і всі інші  
царствені мудреці роблять усе, що сприятливо для тебе! Хай буде тобі добробут від одноногих і багатоногих  
істот! І хай буде тобі завжди гаразд в тому великому бою від істот зовсім безногих! Нехай Сваха і Свадха, а  
також Шачи завжди роблять те,  що служить твоєму щастю! Нехай Лакшмі й Арундхаті  сприяють тобі,  о  
бездоганний! Нехай Асіта Девала, Вішвамитра та Ангірас, Васіштха і Кашьяпа сприяють твоєму щастю, о 
царю!

Нехай Дхатрі та Відхатрі, та Володар світів і сторони світу, разом з охоронцями їх, а також шестиликий  
Картікейя дадуть сьогодні те, що сприятливо для тебе! Нехай божественний Вівасван сприяє у всьому твоєму 
гаразду! Нехай четверо слонів сторін світу,  Земля, повітряний простір, небеса й планети і той, хто завжди 
підтримує знизу Землю на своїй голові, о царю, — той Шеша, кращий зі зміїв, дасть тобі те, що служить для 
твого  блага!  О сину Гандхарі,  колись дайтьєю Врітрою,  після того як він  виявив доблесть  у  битві,  були 
переможені кращі з богів. І з покаліченими тілами, обчислювальні тисячами, небожителі ті, на чолі з Індрою,  
позбавлені своєї потуги і запалу, усі вдалися тоді до захисту Брахми, сповнені страху перед великим асуром.

Б о г и  р е к л и :
О найперший з богів, будь притулком для богів розтрощених Врітрою, о найкращий з божеств! Позбав  

нас великого страху!
Д р о н а  с к а з а в :
Тоді Брахма, звернувшись до Вішну, який стояв поруч, а також до кращих з богів, очолених Індрою, 

сказав тим найпершим з богів, що впали у зневіру, такі слова, сповнені правди: «Боги разом з Індрою, а також  
із двічінародженими, повинні бути постійно захищені мною. Непереборна прихована міць Тваштрі, від якої 
був створений Врітра. Віддавшись колись аскетичному покаянню протягом мільйона років, Тваштрі тоді, о 
боги, створив Врітру, одержавши на це дозвіл від Магешвари. Завдяки саме його милості, той могутній ворог  
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ваш міг розбити вас. Не з’явившись до місцеперебування Шанкари, вам неможливо побачити божественного 
Харі! Побачивши його, ви зможете вбити свого ворога! Тому швидко відправляйтеся до гори Мандари, де  
перебуває джерело аскетичних покаянь, той руйнівник жертвопринесення Дакши, озброєний палицею, той  
володар усіх  істот,  нищитель очей Бхаги!».  І  ті  боги,  відправившись у супроводі  брахманів до Мандари, 
побачили там осереддя жару аскетичної сили, того Магешвару, блиском рівного десяти мільйонам сонець. І  
він сказав: «Чолом вам, о боги! Що я повинен зробити для вас? Споглядання мене не буває даремним. Нехай 
же від цього збудеться виконання ваших бажань!». На сказані ним такі слова, всі ті небожителі промовили 
йому  у  відповідь:  «Схована  міць  наша  віднята  Врітрою.  Будь  же  притулком  для  небожителів!  Глянь,  о  
Всевишній, на наші тіла, поранені й покалічені ударами! Ми прийшли до тебе, шукаючи захисту! Будь же  
нашим притулком, о Магешваро!».

М а г е ш в а р а  м о в и в :
Мені добре відомо, о боги, як ця подія, сполучена з вельми могутньою силою, страшна і невідворотна  

для тих, хто неприборканий душею, відбулася, виникнувши з могутньої сили схованої в Тваштрі! Щодо мене,  
то неодмінно мені слід надати допомогу всім небожителям! Візьми, о Шакро, цей блискучий панцир з мого  
тіла. І надягни його, подумки вимовляючи ці мантри, о володарю богів!

Д р о н а  м о в и в :
Сказавши так, подавець дарунків Шива дав Шакрі той панцир разом з тими мантрами. І захищений тим 

панциром, він виступив проти війська Врітри. І хоча потоки різної зброї кидали на нього в тій жорстокій 
битві, все ж з’єднання зав’язок на тому панцирі не могли бути розрізані. Тоді володар богів сам убив у бою 
Врітру, а потім віддав той панцир Ангірасу, разом із кріпленнями, складеними з мантр. Ангірас же повідомив 
ті  мантри своєму синові  Бріхаспаті,  знавцеві  всіх мантр.  Бріхаспаті  потім повідомив знання їх Агнівешьї,  
обдарованому мудрістю. А Агнівешья передав його мені. І за допомогою цих мантр я, для захисту твого тіла,  
зав’язую сьогодні цей панцир на твоєму тілі, о найкращий з царів!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Сказавши так, Дрона, обдарований великим блиском, той бик серед наставників, знову звернувшись до 

твого сина, спокійно вимовив такі слова: «Я зав’язую цей панцир на твоєму тілі, о царю, нитками Брахми, як 
був колись зав’язаний він самим Хіраньягарбхою 6 на Вішну в бою! Як був самим Брахмою зав’язаний цей 
божественний панцир на Шакрі в бою, через викрадення Тараки, так і я зав’язую його на тобі!». І зав’язавши 
так, за допомогою мантр, панцир на Дурьйодхані за встановленими правилами, той двічінароджений послав  
царя  на  велику  битву.  І  одягнений  у  броні  шляхетним  наставником,  він,  міцнорукий,  в  оточенні  тисячі 
бойових колісниць із тригартами, які майстерно разять ворогів, тисячі збуджених слонів, наділених великою 
відвагою, і  десяти тисяч коней,  а також багатьох інших могутніх воїв-колісничних, рушив у напрямку до 
колісниці Арджуни. І цар той виступив так проти свого ворога, під звуки різних музичних інструментів, як  
колись  — син Вірочани (Балі).  Тоді  серед військ твоїх,  о нащадку Бгарати,  піднявся голосний шум,  коли 
уздріли царя кауравів, який бачився непроникним, подібно океану.

Так вістить розділ шістдесят дев’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 0
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Після того як Партха і Варшнейя проникнули у лави кауравів, о великий царю, і коли Дурьйодхана, той 

бик серед людей, відправився слідом за ними, пандави разом із сомаками стрімко ринулися на Дрону з дужим 
гуком.  І  тоді  почалася  битва  між  ними  й  військом  Дрони.  І  та  битва,  що  відбувалася  між  панчалами  і  
кауравами перед бойовою лавою, була жахливою та лютою, змушуючи підніматися від здригання волоски на  
тілі. Вона викликала подив у глядачів. О царю, сонце в той час перебувало в зеніті.  Подібного бою, який  
відбувався  тоді,  о  володарю  народів,  ніколи  ми  не  бачили  були  і  не  чули  ніколи.  Під  проводом 
Дхріштадьюмни, партхи, всі вишикувані як слід у бойові лави і майстерні наносити удари, покрили військо 
Дрони зливами стріл. Ми теж, висунувши Дрону, найкращого з усіх носіїв зброї, спереду наших лав, стали  
поливати партхів, на чолі з сином Паршати, своїми стрілами. Два головних війська, прикрашені колісницями, 
красиво блискаючі, здавалися подібними двом могутнім хмарам наприкінці зими, що несуться одна на одну 
під впливом зустрічних вітрів. І зустрічаючись одне з одним, два могутніх війська пришвидшувалися до межі, 
немов ріки Ґанга і Ямуна, переповнені водою в період дощів.

Маючи різні  види  зброї  замість  вітру,  що  дме  спереду,  оточена  слонами,  кіннотою і  колісницями,  
насичена замість блискавок булавами у руках воїв, страшно грізна і могутня хмара, що складається з бойового  
війська кауравів, підігнана потужним вітром сина Бхарадваджи, викидаючи тисячі стріл, замість злив дощу,  
намагалася залити бурхливий вогонь війська пандавів. Подібно тому як страшна буря наприкінці літньої пори 
хвилює океан, так і Дрона, кращий з двічінароджених, збурював бойові лави пандавів. А ті, напружуючись 
щосили, обрушилися прямо на Дрону, бажаючи прорвати його ряди, як могутні потоки води спрямовуються 
на  міцну греблю,  щоб знести її.  Але  як  нерухливий  стрімчак  стримує  буремні  потоки води,  так  і  Дрона  
втримував у тій битві розгніваних пандавів і панчалів, разом з кекайями. Тут і інші царі, що відрізняються  
могутньою силою й хоробрі  в  бою,  оточивши їх з  усіх  боків,  теж почали стримувати панчалів.  Тоді  син 
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Паршати, той тигр серед людей, з’єднавшись у бою з пандавами, почав багаторазово вражати Дрону, прагнучи 
прорвати  лави  ворожого  війська.  І  дійсно,  як  Дрона  дощив  зливи  стріл  на  сина  Паршати,  так  точно  й  
Дхріштадьюмна викидав потоки своїх стріл на Дрону.

Озброєна  шаблями  і  палашами  замість  вітрів,  що  дмуть  спереду,  оснащена  дротиками,  списами  й 
двосічними мечами, з тятивою, що заміняє блискавку, і з дзенькотом лука замість громових гуркотів, хмара 
Дхріштадьюмни в усі  сторони виливала потоки зброї,  заміняючи ними зливи з граду.  Убиваючи кращих з 
воїв-колісничних і безліч коней, син Паршати покрив вороже військо своїми стрілами. І крізь який би потік  
колісниць пандавів не намагався пробитися Дрона, розчищаючи шлях своїми стрілами, звідусіль син Паршати 
відвертав того героя своїми стрілами. Але хоча й намагався Дрона так завзято у битві, проте військо його, 
зіштовхнувшись із Дхріштадьюмною, розкололося на три частини. Одні з них відійшли до правителя бходжів 
Крітавармана, інші ж — до Джаласандхи, а ще треті, до того ж жорстоко биті пандавами, проїхали до самого  
Дрони. Але ті війська, які багаторазово згуртовував Дрона, кращий з воїв-колісничних, і ті також розтрощував  
і розсіював Дхріштадьюмна, могутній воїн на колісниці. І дійсно, війська сина Дхрітараштри, роз’єднані на  
три  частини,  знищувалися  пандавами  і  срінджайями,  як  не  захищені  пастухами  череди  худоби  в  лісі,  
численними  хижаками.  «Це  сама  Смерть  у  тому  страшному  бою  пожирає  воїв,  спершу  спантеличених 
Дхріштадьюмною!», — так гадали люди.

Як  царство  при  поганому цареві  руйнується  через  голод,  хвороби  і  грабіжників,  точно  так  само  й 
військо твоє терпіло втрату від пандавів. І позаяк зброя й панцири нагрівалися сонячними променями, а також 
від пилу,  піднятого воями, очі  в усіх  страждали від болю. Між тим як військо кауравів,  що винищується  
пандавами,  було  розчленовано  на  три  частини,  Дрона,  сповнений  шаленої  люті,  почав  тоді  знищувати 
панчалів своїми стрілами. І коли Дрона розтрощував ті загони військ і винищував їх стрілами, вигляд його  
став  подібний  палаючому  руйнівному  вогню  наприкінці  юґи.  Колісниці,  слонів,  коней  і  піхотинців,  о 
володарю народів,  той  могутній  воїн  на  колісниці  простромлював  у  запалі  битви  кожного  лише  однією 
стрілою, не застосовуючи другої. І серед воїв у таборі пандавів не було нікого, о нащадку Бгарати, хто міг 
перенести удари гострих стріл, пущених з лука Дрони. Страждаючи від спеки і стріл Дрони, те військо сина 
Паршати  почало  кружляти  безладно  ратним  полем,  о  нащадку  Бгарати!  Точно  так  само  і  твоє  військо,  
потіснене сином Паршати, здавалося, палало з усіх боків, наче сухий ліс охоплений полум’ям пожежі.

В той час, як обидва війська піддавалися знищенню від стріл Дрони й сина Паршати, вої в них, зовсім 
зневажаючи життям, боролися щосили. І ні у твоєму війську, ні у ворожому, о туре з роду Бгарати, не було  
серед бійців нікого, о великий царю, хто покинув би бій зі страху. Ті єдиноутробні брати Вівіншаті, Читрасена 
та Вікарна, могутній воїн на колісниці, оточили Бгімасену, сина Кунті, з усіх боків. Вінда й Анувінда — два 
царевича Аванті і Кшемадхурті, сповнений великої доблести, всі троє слідували за трьома твоїми синами для  
їх підтримки. Геройський цар Бахліка, нащадок знатного роду,  могутній воїн на колісниці,  разом зі  своїм  
військом і радниками стримував синів Драупаді. Цар Шайбья, інакше Говасана, разом з десятьма сотнями 
найчудовіших воїв, стримував сповненого відваги сина володаря Каші. Володар мадрів — цар Шалья оточив 
царя Аджаташатру, сина Кунті, подібного до осяйного вогню. А хоробрий і гнівний Духшасана, опираючись 
на підтримку свого власного війська, люто виступив на тій прі проти Сатьякі, кращого з воїв-колісничних.

Сам  я,  зі  своїм військом,  одягнений  у  панцир  і  добре  споряджений,  за  підтримки чотирьох  сотень 
могутніх лучників стримував Чекитану. Шакуні зі своїм військом, у супроводі семи сотень гандхарських воїв, 
озброєних  луками,  дротиками,  стрілами  й  мечами,  стримував  сина  Мадрі  Сахадеву.  Вінда  й  Анувінда,  
царевичі  Аванті,  —  два  могутніх  лучника,  що  піднялися  на  битву  заради  друга  свого  Дурьйодхани,  
зневажаючи  життям,  нападали  на  Вірату,  царя  матсьїв.  Цар  Бахліка,  ретельно  стараючись,  стримував  
могутнього й непереможного Шикхандіна,  сина Яджнясени, — героя,  здатного протистояти всім ворогам.  
Володар  Аванті  (батько  Вінди  й  Анувінди),  разом  із  саувірами  й  жорстокими  прабхадраками  стримував 
гнівного виглядом Дхріштадьюмну, царевича Панчали.  Алаюдха 7 ж швидко ринувся на хороброго ракшаса 
Гхатоткачу,  який жорстоко бореться і люто вступає у битву.  А могутній воїн-колісничний, Кунтібходжа, у  
супроводі великого війська, стримував Аламбусу, гнівного виглядом володаря ракшасів.

Щодо  правителя  Синдху,  то  він  перебував  у  тилу  всього  війська,  захищений,  о  нащадку  Бгарати, 
найчудовішими лучниками й воями на колісницях — Кріпою та іншими. І правителя Синдху супроводжували 
два найбільших воя, що охороняли колеса його колісниці: син Дрони — праворуч від нього, о царю, і син сути 
Карна — ліворуч.  А з тилу його охороняли вої,  очолювані сином Сомадатти: Кріпа та Врішасена, Шала і  
Шалья  непереможний,  —  усі  обізнані  на  політиці,  могутні  лучники,  майстерні  в  бою.  Зробивши  такі  
приготування для захисту правителя Синдху, вої кауравів поборолися тоді з пандавами.

Так вістить розділ сімдесятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 1
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Слухай мене, о царю, як я буду розповідати тобі про надзвичайний бій, про те, як відбувалася битва між 

кауравами і пандавами. Наблизившись до сина Бхарадваджи попереду своєї бойової лави, партхи боролися в  
битві завзято, прагнучи прорвати військо Дрони. Також і вої Дрони, бажаючи захистити свій бойовий шерег, 
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боролися в тій битві з партхами, домагаючись великої слави. Вінда й Анувінда — два царевича Аванті, сильно 
збуджені гнівом і бажаючи зробити добру послугу синові твоєму, вразили Вірату десятьма стрілами. І Вірата 
теж, о великий царю, відважно кинувшись проти обох тих, відзначених доблестю воїв, у битві, поборовся з 
ними та їхніми послідовниками. Битва, що відбулася між ними, була жахливою і відзначеною струменіючою 
наче вода кров’ю. Вона нагадувала сутичку в лісі між левом і двома могутніми слонами, одержимими тічкою.

Могутній син Яджнясени дужо вдарив у тій битві на царя Бахліку лютими, гострими стрілами, здатними  
вразити  життєво  важливі  місця  й  кістки.  Бахліка  також,  сильно  розгніваний,  глибоко  простромив  сина 
Яджнясени дев’ятьма прямими стрілами із золотими опереннями, відточеними на камені. І та битва між ними 
стала дуже страшною, вируючою потоками стріл і  дротиків.  Вона викликала жах у боязких і збільшувала  
радість у хоробрих. І стрілами, які там вони метали, був зовсім покритий весь небокрай і всі сторони світу, й  
нічого не можна було більше розрізнити. А Шайбья, інакше Говасана, на чолі свого війська, поборовся із  
сином володаря Каші,  могутнім воїном на колісниці,  немов слон  — із протиборчим слоном. Цар Бахліка, 
охоплений люттю, борючись у битві з п’ятьма синами Драупаді, могутніми воями на колісницях, виглядав  
подібно  розуму  в  боротьбі  з  п’ятьма  почуттями.  І  ті  п’ятеро  царевичів  теж  боролися  завзято  зі  своїм 
супротивником,  поливаючи  його  з  усіх  боків  потоками  стріл,  подібно  тому  як  об’єкти  чуття  постійно 
борються з тілом, о кращий із власників плоті!

Твій  син  Духшасана,  в  тій  битві  вдарив  на  Сатьякі  з  роду  Врішни  дев’ятьма  прямими  гострими 
стрілами.  Глибоко прохромлений тим сильним і  могутнім лучником,  Сатьякі,  сповнений істинної відваги,  
раптово знепритомнів. Але незабаром заспокоївшись, той нащадок роду Врішни швидко поцілив твого сина,  
могутнього воїна на колісниці, десятьма стрілами з опереннями чаплі. Глибоко пронизуючи один одного й  
шматуючи  взаємно  стрілами,  обоє  вони  красувалися  велично,  о  царю,  подібно  двом  деревам  кіншука  з  
розпущеними квітами.  Так і  Аламбуса,  битий стрілами Кунтібходжи й сповнений гніву,  блищав чудовою  
красою,  подібно  дереву  кіншука  в  буянні  квітів.  Потім  ракшас,  простромивши  безліччю  залізних  стріл 
Кунтібходжу, видав страшне ревіння перед твоїм військом. І коли ті обидва героя билися один з одним у тій  
битві, всім істотам здавалося, що нагадують вони Шакру й Джамбху, у прі прадавніх часів.

Обоє  сина  Мадрі,  палаючи  гнівом,  жорстоко  вимотували  своїми  стрілами  в  битві  Шакуні,  сильно 
ворожого до них у сутичці,  о нащадку Бгарати!  Адже те побоїще людей,  що відбулося,  о  великий царю, 
корінилося в ньому. Викликаний тобою й надмірно збільшений, а згодом роздутий твоїм сином, вогонь гніву 
пандавів тепер запалав могутнім полум’ям, о царю, готовий спалити всю цю землю! Відкинутий назад на 
бойовищі обома синами Панду за допомогою стріл, Шакуні не міг ніяк виявити свою доблесть, не знав, що  
потрібно робити. І бачачи, як він повернув назад, два сина Панду, ті могутні вої-колісничні, знову вкрили його 
зливами стріл, подібно тому як дві хмари проливають зливи дощу на могутню гору. І притиснутий безліччю 
прямих стріл, той син Субали втікав на своїх швидких конях до війська Дрони.

А тут Гхатоткача, швидко ринувся на хороброго ракшаса Алаюдху в тій битві, виявивши при цьому 
помірну стрімкість. Битва між ними обома, о великий царю, представляла гарне видовище, подібне тому, яке  
колись мало місце при герці між Рамою і Раваною. Тоді ж цар Юдхіштхіра, поціливши в тій битві царя мадрів 
п’ятдесятьма  стрілами,  знову  простромив  його  сімома.  Потім  почалася  битва  між  ними  обома,  дуже 
надзвичайна, о царю, нагадуючи велику битву між асуром Шамбарою і царем безсмертних.

А Вівіншаті, Читрасена Вікарна й син твій, боролися із Бгімасеною оточені величезним військом.
Так вістить розділ сімдесят перший у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 2
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Коли так почалася та битва, змушуючи підніматися волоски на тілі, пандави кинулися проти кауравів,  

розділених на три групи.  Бгімасена міцнорукий тіснив Джаласандху,  а Юдхіштхіра на чолі  свого війська, 
стримував  Крітавармана.  Дхріштадьюмна, осяйний мов променисте сонце,  о  великий царю,  обрушився  на 
Дрону, який дощив зливами стріл. Потім почалася битва між усіма лучниками, стрімкими в дії, у кауравів і  
сомаків, розгніваних один на одного. І поки відбувалася та жахлива пря, всі вої безстрашно боролися один з 
одним попарно.  Могутній  Дрона,  борючись  з  могутнім  царевичем  панчалів,  метав  хмари  стріл.  І  все  це  
здавалося вельми дивним! Дрона і царевич Панчали зносили незліченно голови людей і засівали ними всюди 
ратне поле, немов уподібнюючи його лотосовим полям.

В усіх підрозділах військ було видно розкиданий усюди одяг, прикраси і зброю героїв, а також прапори,  
збрую і спорядження. Тіла, мерехтливі золотом, обагрені кров’ю, виглядали немов скупчення хмар, насичених 
перуницями. Могутні вої на колісницях, натягаючи свої луки розміром у чотири лікті, нищили стрілами в тій 
битві слонів, коней і людей. Там, при зіткненні шляхетних героїв, виднілися розкидані всюди мечі й щити,  
голови й панцири. Незлічимі безголові тулуби, було видно там, які зопалу ще намагалися встати, о великий  
царю, усюди в тій лютій сутичці. Стерв’ятники й чаплі, ворони й шуліки, галич і шакали, та безліч інших 
м’ясоїдних тварин виднілася там, о найгідніший, — пожираюча м’ясо і питуща кров у купах полеглих людей, 
коней і слонів, або тягаючи їх за волосся, чи ж лижучи і дзьобаючи їхній мозок, о царю, або тягаючи їхні тіла і  
окремі члени, чи ж котячи там і тут їхні голови.
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Лучники, навчені мистецтву ведення бою, досвідчені у володінні зброєю, боролися тоді несамовито,  
домагаючись перемоги на січі. Твої вої рискали ратним полем, показуючи різноманітні прийоми у спритності  
володіння  мечами.  Інші  ратники  на  бойовищі,  у  запалі  гніву  вбивали  один  одного  двосічними  мечами,  
дротиками,  метальними списами й  піками,  тризубцями і  сулицями із  серпоподібним вістрям,  булавами  й  
списами із залізними шипами, і навіть без зброї — лише голими руками. Вої на колісницях боролися з воями,  
теж на колісницях, вершники — з вершниками, слони — з добірними слонами, піхотинці — з пішими воями.  
Інші серед них, сильно збуджені, мов дійсно збожеволілі, піднімали голосний лемент і вбивали один одного в  
тій битві, наче це грали актори, змагаючись на аренах.

Поки відбувалася  та  битва  без  меж дозволеного,  о  володарю народів,  Дхріштадьюмна змусив  своїх 
коней змішатися з конями Дрони. І ті коні, наділені швидкістю вітру, однакової голубиної масті й червоні ніби  
кров, так змішавшись разом у битві, виглядали надзвичайно красиво. Й справді, коні красувалися велично, о 
царю,  буцімто  хмари  насичені  блискавкою.  І  герой  Дхріштадьюмна,  син  Паршати,  той  згубник  ворожих 
героїв, побачивши Дрону,  який під’їхав так близько, о нащадку Бгарати, кинув свій лук і взяв меч і  щит,  
маючи намір вчинити надважкий подвиг. Переступивши через дишель колісниці Дрони, він зійшов на неї. То 
він стояв посередині ярма, то на єднальних його кріпленнях, то він бив по крупу коней. І той його подвиг 
привітали війська. І коли він з мечем швидко перебігав по спинах рудих коней Дрони, останній не міг обрати 
зручного випадку щоб уразити його. І все це здавалося вельми дивним! Як стрімко буває падає в лісах яструб 
на здобич, таким же здавався напад Дхріштадьюмни, в бажанні розтрощити Дрону.

Тоді Дрона сотнею стріл закидав засіяний сотнею місяців щит сина Друпади і меч його — десятьма  
стрілами.  Могутній,  він  убив  потім  шістдесятьма  чотирма  стрілами  його  коней,  і  двома  стрілами  із  
серповидним вістрям він зрізав прапор і парасоль свого супротивника, та убив обох його візників, погоничів  
підпряжних  коней.  Потім,  з  великою  стрімкістю  натягнувши  тятиву  аж  до  самого  вуха,  він  метнув 
надзвичайну стрілу, згубну для життя, подібно тому як Громовержець посилає у ворога громову стрілу. Але  
саме ту стрілу розсік чотирнадцятьма стрілами Сатьякі й звільнив Дхріштадьюмну, захопленого найпершим з  
наставників.  Так,  о  найгідніший,  визволив той бик з  роду  Шині  царевича Панчали,  захопленого Дроною, 
левом серед людей, наче живу твар схоплену левом. Побачивши Сатьякі, оборонця царевича Панчали в тій  
лютій  битві,  Дрона  стрімко  вразив  його  двадцятьма  шістьма  стрілами.  Тоді  й  онук  Шині  простромив  у 
відповідь Дрону посеред грудей двадцятьма шістьма гострими стрілами, у той час як той винищував, немов 
пожираючи,  срінджайїв.  Потім  усі  вої  панчалів  на  колісницях,  прагнучі  перемоги,  коли  Дрона  був  
притиснутий героєм з роду Сатвата, швидко визволили Дхріштадьюмну з битви.

Так вістить розділ сімдесят другий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 3
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Після  того  як  та  стріла  Дрони  була  розсічена  й  Дхріштадьюмна  був  визволений  Ююдханою,  тим 

видатним героєм з роду Врішни, о Санджайє, що робив відносно онука Шині, в запалі битви, могутній лучник 
Дрона, кращий з усіх носіїв зброї, той шалений тигр серед людей?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Уникнувши поразки, Дрона, подібно могутньому змієві, чий гнів заміняє в ньому отруту, а натягнутий 

лук — його розверсту пащу, в якій гостро відточені стріли заміняють його зуби, а гострі довгі стріли — його  
отруйні  ікла,  з очима,  мідно-червоними від гніву й люті,  дихаючи важко, на своїх рудих стрімких конях,  
підігнаних тим героєм серед чоловіків, несучись, наче злітає в небо, — ринувся проти Ююдхани, пускаючи  
стріли із золотим оперенням. Побачивши ту невідворотну хмару Дрони, чиї потоки стріл заміняють зливи, а 
гуркіт  колісниці  — її  гук,  чий натягнутий  лук  заміняє її  міць,  а  довгі  стріли — численні  блискавки,  чиї  
дротики й мечі заміняють її громи, а гнів — супутні їй пориви вітру, — правлячи тими конями замість подиху  
вітрів, обрушився на нього той підкорювач ворожих міст, герой з  роду Шині, незламний у битві, і сказав, 
посміхаючись,  своєму  візникові:  «Швидко  поїдь  на  конях  якомога  прудкіше  назустріч  цьому  лютому 
брахманові,  який відступився  від  обов’язків  своєї  касти,  — опорі  сина  Дхрітараштри,  тому героєві,  який 
розсіює сум і побоювання царя кауравів, наставникові всіх царевичів, постійно гордому своїм геройством!».

Тоді найчудовіші коні сріблистої масті, що належали нащадкові роду Мадгу, наділені швидкістю вітру,  
притьмом помчалися  назустріч  Дроні.  І  через  те  що небо було  вкрите  суцільною сіттю стріл,  виник там 
страшний морок,  непереборний для інших героїв.  І  між зливами стріл,  як у Дрони, так і  в  нащадка роду 
Сатвата, обох тих левів серед людей, спритних у володінні зброєю, не було видно проміжку. Шум, створений  
зустрічними  ударами  потужних  потоків  стріл  при  їхньому  зіткненні,  було  чути  там,  подібно  гуркотам 
громових стріл,  кинутих Шакрою.  Вид стріл,  наскрізь простромлених довгими ж стрілами, здавалося,  був  
подібний  до  видовища  змій,  покусаних  отруйними  ж  зміями,  о  нащадку  Бгарати!  Чувся  безперестану 
жахаючий дзенькіт тятиви їхніх луків і удари їхніх долонь, немов це лунав оглушливий шум з вершин гір,  
розколених громом.  Колісниці  обох героїв  тих,  о  царю,  ті  коні  їх  і  візники,  покриті  стрілами із  золотим  
оперенням, мали тоді дивно гарний вигляд. Жахливо лютою була обрушена злива довгих стріл, блискучих і  
прямих, які нагадують отруйних змій звільнених зі своєї старої шкіри.
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В обох героїв були зрубані парасолі, в обох упали прапори. В обох тіла були заляпані кров’ю, обоє  
однаково жадали перемоги. З тілами заюшеними кров’ю, вони нагадували двох слонів у пору тічки. Обоє вони 
продовжували вражати один одного стрілами, здатними заподіяти смерть.  Войовничі кличі, вигуки й інші  
лементи воїв,  ревіння сурм і  гуркіт  барабанів припинилися,  о  великий царю,  бо ніхто не мовив ні  звуку.  
Війська стали безмовними, а вої усі зупинилися на прі. Люди, сповнені здивування, спостерігали їхній двобій 
на колісницях, вої-колісничні і погоничі слонів, вершники й піхотинці, оточивши тих двох биків серед воїв-
колісничних, дивилися на їхній двобій невідривно. Загони слонів стояли тихо, так само й загони кінноти й  
точно так само загони колісниць, — усі стояли спокійно, вишикувані у бойові лави.

З  прапорами  в  коралах  і  мерехтінні  перлів,  прикрашені  дорогоцінними  каменями  й  золотом,  з 
різноманітними уборами, із золотими панцирами, з переможними стягами, з барвистими попонами слонів і  
тонкими вовняними ковдрами, із блискаючою гостро відточеною зброєю, із султанами з буйволових хвостів  
на головах коней, зі зробленими із золота й срібла гірляндами на чолах слонів і кільцями навколо їхніх бивнів, 
о  нащадку Бгарати,  війська обох сторін виглядали тоді  подібно купам хмар наприкінці  спекотної  пори,  з 
низками журавлів і міріадами світляків над ними, прикрашені веселкою-айраватою і спалахами блискавок. Як  
твої вої, так і Юдхіштхіри, які були там, дивилися на ту битву між Ююдханою і шляхетним Дроною, стоячи  
на найчудовіших небесних колісницях. Дивилися на неї і боги, під проводом Брахми і Шакри, і сонми сіддхів і  
чаранів, а також відьядхари 8 і могутні змії. Від різних прийомів, як випадів уперед, так і відскоків назад, обох 
тих левів серед людей і різноманітних їхніх способів наносити один одному удари зброєю, всі глядачі вельми  
дивувалися. І показуючи спритність своїх рук у володінні зброєю, обоє вони, наділені могутньою силою, — 
Дрона і Сатьякі, почали поціляти один одного стрілами.

Тоді нащадок роду Дашарха, своїми потужними стрілами розсік стріли Дрони і стрімко — також і лук  
його, о величний! В одну лише мить, син Бхарадваджи взяв інший лук і напнув його. Але й той його лук  
швидко розсік Сатьякі. Потім, з великою поспішністю Дрона знову встав очікувально з іншим луком у руці.  
Однак щораз, як він натягав свій лук, той розсікав його гострими стрілами. Бачачи тоді надлюдський подвиг 
Ююдхани в бою,  Дрона,  о  царю царів,  так  подумав:  «Ця  сила зброї,  яку я  спостерігаю в  найкращому із 
сатватів, існує  у Рами, Картавірьї і  Дхананджайї,  а також у Бгішми, того тигра серед людей!».  І тому,  ту  
відвагу  його  Дрона  у  думках  схвалив.  І  бачачи  ту  спритність  його  рук,  подібну спритності  Васави,  він,  
найперший із двічінароджених та найкращий зі знавців зброї, залишився вельми задоволеним. Також були 
задоволені й боги на чолі з Васавою. Боги й гандхарви, о володарю народів, ніколи раніше не спостерігали тої  
вправности рук у швидкодіючого Ююдхани, хоча вони й сонми сіддхів і чаранів знали про подібні подвиги 
Дрони.

Тоді, взявши інший лук, той нищитель кшатріїв — Дрона, найкращий зі знавців зброї, почав боротися 
цілячись іншою зброєю, о нащадку Бгарати! Сатьякі, однак, відбивши ту зброю чарівною силою своєї зброї, 
ударив на нього гострими стрілами. І все це здавалося вельми дивним! Побачивши той надлюдський його 
подвиг у бою, непорівнянний з іншими й сполучений з великим мистецтвом виконання, ті з твоїх воїв, які  
були знавцями в подібному мистецтві, схвалили його. Яку зброю метав Дрона, таку ж саме метав і Сатьякі.  
Але все ж наставник, той приборкувач ворогів, боровся не з такою запопадливістю, як зазвичай. Потім той  
герой,  що  перевершив  військову  науку,  о  великий  царю,  палаючи  гнівом,  викликав  небесну  зброю  для 
знищення Ююдхани. Побачивши ту жахливу зброю агнея, нищівну для ворогів, той могутній лучник Сатьякі  
викликав собі іншу небесну зброю — варуна. Побачивши їх обох з небесною зброєю, пролунали голосні сумні  
вигуки «Ай, ох!». Навіть самі істоти з небесного простору зупинилися в мандрівці по небу. І тут, обидві ті  
чудові зброї — варуна та агнея, наведені ними за допомогою мантр на свої стріли, зіткнувшись одна з одною,  
не дали очікуваних результатів. І в той же час сонце схилилося до заходу на своєму шляху.

Тоді  цар Юдхіштхіра,  Бгімасена,  син Панду,  Накула  й Сахадева кинулися  захищати Сатьякі.  Також 
Вірата разом із військами, на чолі з Дхріштадьюмною і кекайями, а також матсьї та війська шальвеїв, швидко  
ринулися  проти Дрони.  Але  тут  і  царевичі,  тисячами,  виставивши поперед себе Духшасану,  кинулися  до 
Дрони,  щоб  захистити  його,  оточеного  ворогами.  Тоді,  о  царю,  відбулася  люта  січа  між  ними  і  твоїми  
лучниками. Вся земля навкруги була вкрита пилом і обкутана сіттю стріл. Усе прийшло у повний розлад і  
нічого не можна було більше розрізнити. І дійсно, коли війська так були обкутані  пилом, битва точилася  
переступаючи всякі межі дозволеного.

Так вістить розділ сімдесят третій у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 4
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Коли сонце схилилося на своєму шляху до заходу, вої вкриті пилом, під дією променів денного світила 

почали тоді слабшати. Деякі з них стояли, інші боролися або знову верталися до бою, а ще інші зазнавали  
поразки або перемагали самі, — так пройшов повільно той день. І в той час як ті війська, сильно жадаючи 
перемоги, були зайняті так, Арджуна й Васудева помчалися туди, де перебував правитель Синдху. Син Кунті, 
за допомогою гострих стріл розчистив там шлях крізь ворожий шик, досить широкий для проїзду колісниці.  
По ньому і проїхав Джанардана правлячи колісницею. І всюди, де проїжджала колісниця шляхетного Пандава, 
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—  там  щораз  були  прорвані  лави  твоїх  військ,  о  володарю  народу.  І  нащадок  роду  Дашарха,  повний 
могутности,  виявив  високе  мистецтво  в  керуванні  колісницею,  показуючи  вищі,  нижчі  й  середні  види 
кругових рухів. І стріли Арджуни, позначені його ім’ям, добре загартовані, подібні до руйнівного вогню при 
загибелі світу, обв’язані навколо тонкими жилами, із прямими членуваннями, товсті й далекобійні, зроблені 
або з бамбука, або цілком із заліза, дуже довгі й різні виглядом, — пили в бою тому, разом з хижими птахами, 
що злетілися туди, кров живих істот.

Стоячи на  колісниці,  Арджуна  метав  свої  стріли на  відстань цілої  кроші,  й  ті  стріли вбивали його 
ворогів,  тоді  коли  колісниця  вже  проминала  цю  крошу.9 Хрішикеша  мчався  на  добре  навчених  конях, 
наділених  швидкістю Таркшьї  або  вітру,  так  швидко,  що  змушував  дивуватися  увесь  всесвіт.  Справді,  о 
володарю народів, ні колісниця самого Сонця, ні Індри, ні Рудри й ні Вайшравани, ніколи не мчаться так  
швидко.  Ні в кого іншого раніше, о царю, колісниця не мчалася з такою швидкістю у бою, як колісниця  
Арджуни, що мчалася зі швидкістю думки. Тоді Кешава, о царю, той згубник ворожих героїв, увірвавшись у 
лави,  швидко  погнав  коней  крізь  середину  ворожого  війська,  о  нащадку  Бгарати!  Досягши  середини 
скупчення колісниць,  ті  найчудовіші  коні насилу везли колісницю Арджуни,  від голоду,  спраги та втоми. 
Поранені різною зброєю багатьох героїв, захоплених битвою, вони все ж описували гарні кола, переїжджаючи 
через  убитих  коней  і  людей,  через  розбиті  колісниці  й  полеглих  слонів,  які  нагадували  собою  тисячі  
розкиданих повсюдно пагорбів.

Тим часом, о царю, два брата-героя Аванті Вінда й Анувінда,  разом зі своїми військами рушили на  
Пандаву, коли коні його стомилися. Вельми зраділі, обоє вони простромили Арджуну шістдесятьма чотирма 
стрілами й Джанардану — сімдесятьма,  і  сотнею стріл — коней колісниці Арджуни.  Але тут  Арджуна,  о 
великий царю, палаючи гнівом, знаючи життєво важливі місця, вразив їх обох дев’ятьма прямими стрілами,  
здатними  бити  без  промаху.  Тоді  ті  двоє  братів,  палаючи  люттю,  покрили  Бібхатсу  разом  з  Кешавою 
суцільним потоком стріл і видали левиний клич. Але Власник білих коней, двома стрілами із серповидним  
вістрям швидко розсік гарні луки обох і обидва їх знамена в сяйві золота. Потім, о царю, взявши інші луки в 
запалі бою, обидва вони, в сильній люті почали разити Пандава своїми стрілами. Але, вельми розгнівавшись, 
Дхананджайя, син Панду, знову двома стрілами розсік швидко два їхні лука. А іншими стрілами із золотим 
оперенням,  відточеними  на  камені,  він  убив  їхніх  коней  разом  з  пішими  воями  та  обох  їхніх  візників,  
керманичів  підпряжних  коней.  Потім  стрілою  з  підковоподібним  вістрям  він  відітнув  від  тулуба  голову 
старшого брата. І той, убитий, повалився на землю, подібно дереву, зламаному вітром.

Тоді  могутній  Анувінда,  сповнений  великої  доблести,  побачивши  Вінду  вбитим,  покинув  свою 
колісницю з полеглими конями і схопив булаву.  І  той могутній з воїв-колісничних, кращий зі вправних з  
булавою, немов танцюючи з нею у руках, кинувся в бій, щоб помститися за вбивство свого старшого брата. І  
збуджений гнівом Анувінда, вдарив Нищителя Мадгу в чоло своєю булавою. Але нанісши удар, він не зміг 
похитнути його, немов це була гора Майнака. Тоді Арджуна шістьма стрілами поцілив йому шию, обидві його  
ноги, руки й голову. І той, розрубаний на шматки, звалився немов розітнута на частини вершина гори. Бачачи 
їх обох убитими, прихильники їх, о царю, охоплені люттю, кинулися на Арджуну, пускаючи сотнями стріли.  
Швидко  вбиваючи  їх  своїми  стрілами,  о  нащадку  Бгарати,  Арджуна  виглядав  блискуче,  начебто  вогонь 
спалюючи ліс наприкінці зими. Проходячи їхнє військо і пробиваючись насилу,  Дхананджайя сяяв яскраво 
мов висхідне сонце, що прориває хмари.

Побачивши його каурави перелякалися, але незабаром зраділи знову й зачали дощити тоді на Партху з 
усіх  боків зливами стріл,  о  туре  з  роду Бгарати!  Помітивши,  що він  стомлений,  і  знаючи,  що правитель 
Синдху був  ще далеко, вони оточили його звідусіль,  видаючи голосні левині рики. Але бачачи їх, сильно 
розгніваних, Арджуна, бик серед людей, звернувшись із посмішкою до нащадка роду Дашарха, сказав йому  
м’яко  такі  слова:  «Наші  коні  змучені  стрілами  й  стомлені,  а  правитель  Синдху все  ще  далеко.  Що тобі  
здається найкращим з того, що варто було б зробити слідом за цим тепер? Скажи мені, о Крішно, по правді, бо  
ти завжди наймудріший! Володіючи тобою як своїми очима, пандави тут переможуть своїх ворогів на прі! Що 
ж, як на мене, варто зробити безпосередньо зараз,  про те вислухай.  Розпрігши коней, аби дати їм спокій,  
витягни з них стріли, о Мадгаво!». На такі слова, сказані Партхою, Кешава промовив йому у відповідь: «І моя 
думка така ж, о Партхо, яка висловлена тобою!».

А р д ж у н а  м о в и в :
Я буду стримувати всі  війська кауравів,  о Кешаво! Ти ж належним чином виконай те, що має бути  

зроблено слідом за цим.
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Зійшовши із  приступки  колісниці,  Дхананджайя,  взявши свій  лук  Гандіву,  безстрашно став  там,  як 

непохитний бескид. Помітивши, що Дхананджайя стоїть на землі, і вважаючи, що це найзручніший випадок,  
кшатрії,  жадаючи  перемоги,  кинулися  на  нього  з  голосними  вигуками.  Його,  який  стояв  самотньо,  вони 
оточили могутнім потоком колісниць, натягаючи свої луки й мечучи стріли. Розгнівані, вони показували там 
різні види зброї, покриваючи стрілами Партху зовсім, подібно тому як хмари приховують сонце. І кшатрії, 
могутні вої на колісницях, обрушилися в стрімкому натиску на того бика серед кшатріїв, на того лева серед  
воїв-колісничних, як збуджені від тічки слони кидаються на лева. Сила рук Партхи, яку він виявляв там, була 
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дуже  велика,  бо,  розпалений  гнівом,  він  один  стримував  з  усіх  боків  численні  війська.  Могутній,  він,  
відбиваючи звідусіль своєю зброєю зброю ворогів, швидко огорнув усіх їх своїми незліченними стрілами.

Там, у повітряному просторі, через зіткнення густих потоків стріл, о володарю народів, виник вогонь, 
розкидаючи величезні іскри. Там усюди, через ворожих героїв, незліченних, сповнених гніву й люті, могутніх  
лучників, об’єднаних для єдиної мети й перемоги в битві за допомогою коней, вимазаних кров’ю й важко 
дихаючих,  а  також одержимих тічкою слонів,  які  розтрощують  ворогів  і  видають голосні  крики,  повітря 
здавалося  надзвичайно  розпеченим.  Той  непереборний  і  невимірний  океан  колісниць,  безмежний  і 
незворушний, де стріли заміняють йому хвилі, а прапори  — вири, де слони служать йому крокодилами, а 
піхотинці заміняють незліченних риб, де ревіння сурм і гуркіт барабанів служать йому гуркотом хвиль, а рани  
й каліцтва заміняють йому бруд, той океан, покритий тюрбанами воїв замість черепах, облямований замість 
піни  прапорами,  парасолями  і  вистелений  тілами  убитих  слонів  замість  підводних  каменів,  — Партха 
стримував своїми стрілами, немов перетворившись на берег морський.

Тоді,  в  запалі  бою,  міцнорукий  Джанардана,  безстрашно  звернувшись  до  свого  любого  друга, 
найпершого з  людей,  Арджуни,  сказав  йому такі  слова:  «Тут  зовсім немає колодязя  на ратнім полі,  щоб  
напитися коням, о Арджуно! Адже вони спраглі до води щоби напитися, а не для купання!». «Ось він!»,  — 
мовлячи  так  безтурботно,  Арджуна  простромив  землю  зброєю  й  утворив  чарівне  озеро,  з  якого  могли 
напитися коні. І Партха, здатний робити надзвичайні справи, подібно будівничому богів Тваштрі, спорудив 
там житло зі стріл, де замість балок і крокв були стріли, де колонами служили стріли й дах заміняли стріли. І 
тоді Говінда, весело сміючись, сказав: «Чудово,  чудово!»,  — побачивши, як Партхою було споруджене те 
житло зі стріл на великому бойовищі.

Так вістить розділ сімдесят четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л 7 5
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Після того як шляхетним сином Кунті була створена та вода, після того як він став стримувати вороже 

військо й спорудив житло зі стріл, Васудева, великий у блиску своєму, зійшовши швидко з колісниці, розпріг 
коней, простромлених і поранених стрілами з оперенням чаплі. Побачивши те видовище, небачене раніше,  
голосні левині кличі пролунали там від сонмів сіддхів і чаранів та всіх воїв. Але навіть коли пішим боровся 
син Кунті,  не в  змозі  були протистояти ті  тури  серед людей згуртовані  разом. І  все це здавалося вельми  
дивним! Хоча потоки колісниць і незліченна безліч слонів і коней обрушувалася на нього, Партха, однак, не  
мав страху, а продовжував боротися, перевершуючи всіх тих чоловіків. Всі ворожі царі випускали зливи стріл 
проти Пандава, але справедливий душею син Васави, той згубник ворожих героїв, зовсім не відчував тривоги. 
Ті хмари стріл, булави й списи, які летіли в нього, доблесний Партха знищував немов поглинаючи їх, подібно  
тому як океан поглинає сотні рік, що впадають у нього. Стрімкою міццю своєї зброї й силою своїх рук Партха 
знищував, ніби поглинаючи ті найчудовіші зі стріл, пущені всіма видатними з царів.

І  ту  вельми  надзвичайну  відвагу  обох  —  Партхи  й  Васудеви,  о  великий  царю,  схвалили  каурави  
вигукнувши: «Що ж більш дивне траплялося коли-небудь в цьому світі, чи ще може трапитися, ніж те, що 
Партха  й  Говінда  розпрягли коней у  запалі  бою? Виявивши свою люту міць  і  велію самовпевненість  на 
головній  ділянці  бою,  ті  обидва  героя,  найчудовіші  з  чоловіків,  вселили  в  нас  велику  тривогу!».  Тоді  
Хрішикеша з очима блакитного лотосу, посміхаючись невимушено, о нащадку Бгарати, немов він перебував  
серед жінок, а не озброєних ворогів, після того як Арджуною було споруджене на ратнім полі житло зі стріл, 
дав покачатися по землі коням, на очах у всіх твоїх військ, о володарю народів! І досвідчений у догляді за  
кіньми, Крішна потім видалив з них усю утому й слабкість, тремтіння й піну,  та залікував рани. Витягши 
потім з них стріли й пригладивши тих коней руками, він прогуляв їх належним чином і дав їм напитися води. І 
коли вони напилися води й викупалися, підкріпилися кормом і звільнилися від утоми, він радісно знову запріг  
їх у найчудовішу з колісниць.

Потім Шаурі, обдарований великою міццю, кращий з усіх носіїв зброї, зійшовши разом з Арджуною на 
ту найчудовішу з колісниць, помчався з великою швидкістю. Побачивши на ратнім полі колісницю кращого з 
воїв-колісничних, знову запряжену тими конями, напоєними, видатні ратники серед війська кауравів знову 
засмутилися. І стали вони важко дихати, о царю, подібно зміям, у яких вирвані зуби. І рекли вони, кожний 
окремо: «О, ганьба, ганьба нам! Партха й Крішна, на очах у всіх кшатріїв погнали на одній-єдиній колісниці, 
одягнені в обладунки, ставлячи за ніщо наші війська, немов замість колісниці це для них іграшка, з якою 
граються діти.  Справді,  ті  двоє приборкувачів ворогів промчалися на очах у всіх царів, проявляючи свою 
доблесть і  не стримані старанням наших воїв!».  Бачачи, як промчалися ті  два героя,  інші вої  казали тоді:  
«Поспішайте, о каурави, для знищення Крішни й Носія діадеми! Адже запрягши колісницю на очах у всіх  
лучників, цей нащадок роду Дашарха мчиться прямо до Джайядратхи, ставлячи нас за ніщо у бою!».

Там, о царю, деякі охоронці землі мовили один одному, побачивши ті вельми надзвичайні події в бою, 
ніколи небачені до того: «На жаль, з вини Дурьйодхани, всі ці війська й цар Дхрітараштра, кшатрії та Земля 
вся, скинуті у велике нещастя, і вже прийшли до своєї загибелі! А цар Дурьйодхана не розуміє цього!». Так  
реклося багатьма кшатріями. Інші ж, о нащадку Бгарати,  заявляли: «Правитель  Синдху  вже відправився у 
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житло Ями! Непрозорливий і недосвідчений у застосуванні засобів, нехай син Дхрітараштри тепер робить те, 
що  належить робити царю!».10 Тим часом Пандава, коли сонце схилилося до заходу, мчався ще швидше до 
правителя Синдху на своїх пожвавілих, напоєних конях. І того могутнього героя, кращого з усіх носіїв зброї,  
не могли зупинити вої кауравів, коли він летів подібно самому Руйнівникові, палаючи гнівом. Примушуючи  
тікати  воїв  зі  своєї  путі,  Пандава,  приборкувач  ворогів,  приводив тоді  у  хвилювання  теє  військо,  заради 
зустрічі із Джайядратхою, подібно тому як лев змушує тремтіти стада антилоп.

Проникаючи в ряди ворожого війська, нащадок роду Дашарха погнав коней, мастю подібних кольору 
журавлів,  з  великою швидкістю,  й  засурмив  у свою мушлю Панчаджанью.  Стріли,  послані  вперед сином 
Кунті, падали за ним, бо з іще більшою швидкістю, ніж швидкість польоту стріли, неслися ті коні, наділені  
швидкістю вітру. Побачивши гуркітливу колісницю, подібну гуркотом хмарам, оснащену страшним ратищем 
прапора  з  мавпою на  ньому й  осінену самим прапором із  майорливими за  вітром краями,  вої-колісничні 
засмутилися.  І  коли  сонце  було  з  усіх  боків  густо  обкутане  пилом,  піднятим  ратниками,  вої  кауравів,  
мордовані стрілами, не могли навіть глянути на обох Крішн. Тоді багато царів, охоплених люттю, і багато  
інших кшатріїв, оточили Дхананджайю, спраглого до вбивства Джайядратхи. І коли той бик серед чоловіків 
Арджуна  зупинився  на  хвильку,  поки  витягали  стріли,  Дурьйодхана  поспішно  рушив  на  Партху  в  тому 
великому бою.

Так вістить розділ сімдесят п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 6
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Побачивши обох — Васудеву і Дхананджайю, які прорвалися крізь їхній бойові лави, ватажки загонів 

твоїх військ розбіглися були від страху. Незабаром же, однак, всі вони, шляхетні, збурені гнівом і сповнені  
сорому, спонукувані своєю міццю, повернули стійкість і твердість і виступили проти Дхананджайї. Але ті, які,  
запалившись од гніву й помсти, кинулися на Пандава в горнило бою, ті не повернулися і донині, як ніколи не  
вертаються ріки з океану.  Бачачи це,  нижні з кшатріїв відвернулися від битви, як невіруючі  — від Вед. І  
прирікаючи себе на падіння до пекла, вони віддалися владі гріха. Проскочивши крізь лави колісниць, двоє тих 
биків серед людей, нарешті вивільнилися звідти й виглядали подібно двом сяючим світилам, які звільнилися з  
пащі демона Раху. Якими здаються дві риби, коли позбулися лиха, прорвавши міцну сіть, так само виглядали 
обидва  Крішни,  коли  вони  уникли  небезпеки,  прорвавши  ту  щільну  сіть  війська.  Вивільнившись  од  
непроникних бойових лав Дрони,  шлях через які  був  перепинений потужним потоком зброї,  два великих 
духом  героя  виглядали  ніби  два  сонця  наприкінці  юґи,  що  зійшли  на  небокраї.  Проникнувши  крізь  ті 
перешкоди  супроводжені  зливою зброї,  і  уникнувши  небезпеки  від  тої  зброї,  обоє  шляхетні,  вони,  самі  
створюючи перешкоди для ворогів густими хмарами стріл, здавалися подібними двом істотам, які уникнули  
зіткнення з  палаючим вогнем,  або двом рибам,  які  звільнилися з  пащі  макари.  І  вони удвох  схвилювали  
військо кауравів, подібно тому як двоє макар хвилюють океан.

Твої вої і сини твої, коли ті два героя перебували ще серед загонів Дрони, прийшли до такої думки, що 
обоє  вони  ніколи  не  зможуть  прорватися  через  шикування  Дрони.  Бачачи  ж  їх,  величних  у  блиску,  що 
пробилися крізь шик Дрони, вони більше вже, о великий царю, не сподівалися на життя Джайядратхи! А до 
цього у твоїх синів, о царю, була тверда впевненість, ніби обоє Крішн ніколи не зможуть вивільнитися від  
Дрони  й  сина  Хрідіки  (Крітаварман),  о  володарю!  Зробивши  марними  ті  їхні  надії,  обоє  приборкувача 
ворогів, о великий царю, проскочили через військо Дрони й майже непрохідну лаву бходжів. Тому, бачачи їх у 
прориві крізь ворожі шереги, подібно двом блискучим вогням, вої твої впали у відчай і не сподівалися вже 
більше на життя царя Синдху. А ті два безстрашних героя  — Крішна і Дхананджайя, примножувачі страху 
своїх ворогів, розмовляли між собою, висловлюючи ті або інші міркування з приводу вбивства Джайядратхи. 
«Цей  Джайядратха  знаходиться  серед  тих  же  самих  шістьох  могутніх  воїв  на  колісницях  з  табору синів 
Дхрітараштри. Однак потрапивши в поле нашого зору, правитель Синдху не позбудеться нас. Якщо навіть сам 
Шакра разом із сонмами богів стане його захисником у бою, і  тоді  ми вб’ємо його!»,  — так казали обоє 
Крішн. Саме так розмовляли тоді між собою обоє Крішн міцноруких, шукаючи царя Синдху. І все те чули 
сини твої.

Ті  два  приборкувача  ворогів  нагадували  тоді  двох  змучених  згагою слонів,  які  потім  заспокоїлися 
напившись води, після того як перетнули пустелю. Будучи поза межами смерті й старості, вони виглядали  
немов два міцноруких героя, які перетнули гірські краї, багаті тиграми, левами і слонами. І дійсно, побачивши  
їх обох вільними від Дрони і Крітавармана, твої вої вважали, що це вираз їх облич є таким. І вони заволали  
голосно з усіх боків. Звільнившись від Дрони, виглядом подібного до отруйної змії або блискучого вогню, а 
також і  від інших царів земних,  обоє вони, Партха й Крішна виглядали наче два сяючих сонця.  Справді,  
звільнившись од війська Дрони, яке нагадує сам океан, ті два приборкувача ворогів здавалося були сповнені  
радости, як двоє людей, котрі щасливо перетнули велике море. Випірнувши з-під потужного потоку зброї тих 
бойових загонів, захищених Дроною і сином Хрідіки, обоє вони, здавалося, блищали, подібно Індрі й Агні у  
бою. Унизані гострими стрілами сина Бхарадваджи й стікаючи кров’ю, обидва Крішни виглядали блискуче,  
начебто два стрімчаки, покриті квітучими деревами карнікара.
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Випірнувши з того великого озера, де крокодила заміняв Дрона, а отруйними зміями служили дротики, 
де страшних макарів заміняли залізні стріли, а глибокі води — найперші з кшатріїв, вивільнившись із тої  
хмари, яка складається зі зброї Дрони, хмари, звідки замість гуркотів грому лунали дзенькіт тятиви й удари  
долонь, і де спалахами блискавок служили булави й мечі, — обидва вони, Партха й Крішна, нагадували собою 
сонце й місяць звільнені від пітьми. «Уплав обидва вони переправилися через п’ять рік і океан, замість шостої,  
куди  вони всі  впадають,  переповнені  водою при настанні  пори  дощів,  вируючи  від  крокодилів!»,  — так  
думали про двох Крішн, могутніх лучників, овіяних славою у світі, всі істоти у здивуванні від потуги зброї  
Дрони.  Кидаючи погляди на  Джайядратху,  недалечко,  з  бажання  вбити його,  вони стояли подібно двома 
тиграм, які вичікують біля водопою, щоб напасти на антилопу з породи Руру. Достоту таким був вираз їхніх  
облич, через що твої вої, о великий царю, вважали Джайядратху вже вбитим. Із червоними очима, міцнорукі й 
готові до бою, Крішна та Пандава побачивши царя Синдху зраділи й багаторазово видали клич. І блиск їх  
обох — Шаурі з віжками у руках і Партхи, озброєного луком, був подібний до сонця чи вогню. І радість їх  
обох, звільнених від війська Дрони, коли вони побачили поблизу правителя Синдху,  була подібна захвату  
двох яструбів при вигляді м’яса.

Бачачи  правителя  Синдху неподалік,  обидва  ті  героя,  збуджені  гнівом,  стрімко  ринулися  на  нього, 
подібно  тому  як  пара  яструбів  прожогом  шугає  на  шматок  м’яса.  Але  помітивши  їх  —  Хрішикешу  й  
Дхананджайю, які  прорвалися крізь бойовий шик Дрони, твій відважний син, цар Дурьйодхана в панцирі,  
зав’язаному на ньому Дроною, добре знаючись на догляді за кіньми й керуванні ними, кинувся тоді на одній-
єдиній  колісниці  в  битву,  для  захисту царя  Синдху,  о  володарю!  І  випередивши тих  могутніх  лучників,  
Крішну й Партху, твій син потім повернув назад, ставши перед лицем Лотосоокого, о володарю людей! І коли 
син твій перегнав так Дхананджайю, серед усіх військ твоїх радісно заграли тоді музики. Левині рики й кличі,  
змішані з ревінням сурм і гуркотом барабанів, пролунали там, при вигляді Дурьйодхани, який стояв перед 
лицем обох Крішн.  І  ті,  які  стояли як захисники царя Синдху,  уподібнюючись  блискучим вогням,  ті  теж 
сповнилися радости, побачивши твого сина у бою, о володарю! Побачивши Дурьйодхану,  який обігнав їх, 
разом з його послідовниками, Крішна, о царю, сказав Арджуні такі слова підхожі випадку.

Так вістить розділ сімдесят шостий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 7
В а с у д е в а  в и р і к :
Подивися, о Дхананджайє, на цього Суйодхану, він перегнав нас! Я думаю, що це загрожує невдачею 

нам,  бо  немає  рівного  йому  воїна-колісничного!  Він  —  могутній  лучник,  і  стріли  його  летять  далеко. 
Вправний  у  володінні  зброєю,  він  нездоланний  на  прі.  Могутній  син  Дхрітараштри  разить  міцно  й  уміє 
боротися різними способами. Вихований у винятковій розкоші, він високо шанується навіть могутніми воями 
на колісницях. Спритний, він завжди прямує до своєї мети, о Партхо, і ненавидить пандавів! Я вважаю битву з  
ним зараз найбільш підхожою за часом для тебе, о бездоганний! Тут для вас уже наблизився герць, як гра в  
кості, за перемогу чи поразку. Тут, о Партхо, вивергни отруту свого гніву, яку так довго накопичував був! Цей  
могутній воїн-колісничний, є корінь усіх нещасть пандавів! Він тепер на відстані польоту твоїх стріл. Стеж за  
своїм успіхом! Як же, однак, цар Дурьйодхана, який жадає царства, міг зважитися вступити у бій із тобою? 
Завдяки щасливій долі, тепер він опинився в межах досяжности твоїх стріл. Дій так, о Дхананджайє, щоб він  
міг позбутися життя. Осліплений гординею через багатство, цей чоловік ніколи ще не мав горя! І він не знає 
також твоєї доблести у бою, о туре серед мужів! Адже справді, три світи разом з богами, асурами й істотами 
людськими не насміляться, о Партхо, перемогти тебе в бою! А що вже ректи про одного Суйодхану!

Це завдяки щасливій долі, о Партхо, він опинився поблизу твоєї колісниці! Убий же його, о міцнорукий,  
як  Пурандара  убив  Врітру,  адже  цей  Дурьйодхана  постійно  докладав  зусиль,  щоб  заподіяти  тобі  зло,  о  
бездоганний! Шляхом обману він нечесно обіграв Царя справедливости у грі в кості. Хоча всі ви й вільні від  
гріхів,  о милостивий,  ним, з  душею гріховною,  завжди чинилося проти вас безліч найжорстокіших діянь.  
Прийнявши шляхетне рішення ринутися в битву, убий без коливання, о Партхо, цю злісну й ницу людину, яка  
завжди діє за своєю примхою! Пам’ятаючи в душі про позбавлення царства шляхом обману, про вигнання 
ваше на проживання в лісі та про страждання Крішни Драупаді, вияви свою доблесть, о Пандаво! Завдяки  
щасливій долі цей недруг в межах досяжности твоїх стріл. Завдяки щасливій долі він, стоячи перед тобою,  
намагається протидіяти твоїй меті! Завдяки щасливій долі він знає, що він мусить поборотися з тобою у битві.  
І завдяки щасливій долі всі твої бажані цілі, о Партхо, увінчаються успіхом! Тому, о Партхо, убий цього сина  
Дхрітараштри,  ницого у  своєму роду,  як був  колись вбитий Індрою асур  Джамбха  у битві  між богами й 
асурами! Якщо він буде вбитий тобою, тоді можуть бути прорвані лави цього війська, позбавленого свого  
володаря. Підрубай самий корінь цих злобливих нечестивців! Нехай обряд авабхрітха 11 цієї ворожнечі буде 
сьогодні завершений!

С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
«Добре, — промовив йому у відповідь Партха. — Це саме те, що слід мені зробити! Не звертаючи уваги  

на все інше, поїдь туди де Суйодхана! Виявивши свою доблесть на січі, я відітну голову в цьому бою навіть 
йому,  який  так  довго  насолоджувався  нашим  царством,  вільним  від  перепон!  Сподіваюся,  зможу  я 
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помститися, о Мадгаво, за образу Крішни Драупаді, коли волокли її за косу, хоча вона зовсім не заслуговувала  
такого приниження!». Так розмовляючи один з одним, обоє Крішн, сповнені радости, погнали чудових білих 
коней своїх, жадаючи зустрітися в битві з тим володарем людей. Що ж до твого сина, о туре з роду Бгарати,  
то, опинившись поблизу від них обох, він зовсім не виявив страху, хоча велика небезпека вже нависла над 
ним, о найгідніший! І всі кшатрії там, з його табору, гаряче схвалили його за те, що він без коливань виступив,  
щоб зустрітися віч-на-віч із Арджуною і Хрішикешею. Справді, тоді побачивши царя в бою, голосний шум 
піднявся там, о володарю народів, серед усього війська твого.

Коли  ті  голосні  й  страшні  зойки  людей  лунали  там,  твій  син,  перетворивши  на  ніщо  зусилля  
супротивника  свого,  стримав  його  натиск.  І  стримуваний  твоїм  сином,  озброєний  луком,  син  Кунті 
розлютився,  а  той приборкувач  ворогів теж сильно розгнівався  на  нього.  Бачачи обох — Дурьйодхану й 
Дхананджайю, розлютованих один на одного, кшатрії, люті виглядом, дивилися на них з усіх боків. І бачачи 
Партху й Васудеву розгніваними, о найгідніший, твій син, жадаючи битви, викликав їх, злегка посміхаючись 
при цьому.  Тоді нащадок роду Дашарха сповнився радости,  також і  Дхананджайя,  син Панду.  Обоє вони 
видали голосний клич і засурмили у свої найчудовіші мушлі. Побачивши їх, радісних виглядом, каурави всі  
втратили вже надію на життя твого сина. І справді, всі ті каурави були в розпачі та вважали вже сина твого 
жертовним узливанням, пролитим у пащу священного вогню.

Бачачи Крішну й Пандава, таких радісних, вої твої голосно вигукнули, змучені страхом: «Цар убитий!  
Цар убитий!». Але почувши ті голосні вигуки людей, Дурьйодхана промовив: «Хай розвіється ваш страх! Я  
відправлю обох Крішн в обійми Смерти!». Сказавши так усім воям своїм, той володар людей, сподіваючись на  
перемогу, у гніві звернувся до Партхи і вимовив такі слова: «О Партхо, якщо ти народжений Панду, то без 
зволікання  покажи  на  мені  всю зброю,  небесну і  земну,  яка  вивчена  тобою!  Вияви  на  мені  всю силу й 
доблесть,  яка є  в тебе,  а також у Кешави. Ми хочемо побачити мужність твою! Кажуть про багато твоїх 
подвигів,  вчинених  тобою  поза  нашим  полем  зору.  Покажи  тут  ті  подвиги,  які  викликали  схвалення  у  
багатьох, викликані великим героїзмом!».

Так вістить розділ сімдесят сьомий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7 8
С а н д ж а й я  м о в и в :
Сказавши так, цар Дурьйодхана простромив Арджуну трьома стрілами, наділеними великою стрімкістю 

й здатними проникати в життєво важливі місця,  а чотирма іншими він уразив чотирьох його коней.  І він  
простромив Васудеву посеред грудей десятьма стрілами й, зрізавши стрілою із серповидним вістрям батіг у 
його  руках,  він  скинув  той  на  землю.  Тоді  Партха  незворушно  й  стрімко  вразив  його  чотирнадцятьма 
стрілами,  гостро відточеними на камені  і  з  гарним оперенням.  Але всі  вони були відбиті  його панциром.  
Бачачи їхню марність, Партха знову послав у нього ще дев’ять і п’ять стріл, добре загострених. Однак і ті  
також були  відбиті  його  панциром.  І  бачачи,  що ті  двадцять  вісім  випущених  стріл  виявилися  марними,  
Крішна, згубник ворожих героїв, сказав такі слова:

«Я бачу небачене раніше, начебто рух гір! Послані тобою стріли, о Партхо, виявляються марними! Чи 
вже така як колись міць лука Гандіви, о туре з роду Бгарати?! І чи така хватка твоя й сила рук твоїх, якими 
були колись? І час цей, наданий долею, чи вже не буде останнім як для тебе, так і для ворога твого? Скажи  
мені про теє, я запитую тебе! Велике здивування моє,  о Партхо,  побачивши ці твої  стріл,  що падають на  
колісницю Дурьйодхани без усякого результату!  Гай-гай, яке нещастя сьогодні, о Партхо, що твої страшні  
стріли, рівносильні громовим ударам і, що завжди пронизують тіла ворогів, не чинять ніякої шкоди!».

А р д ж у н а  в і д п о в і в :
Я думаю, о Крішно, що цей панцир на синові Дхрітараштри надітий Дроною! Кріплення цього панцира  

по краях з’єднань складені з мантр. В цей панцир, о Крішно, вкладена міць трьох світів. Один лише Дрона 
знає це, а від нього, найкращого з чоловіків, я теж довідався про те. Цей панцир неможливо ніяким робом 
пробити стрілами. Навіть сам Магхаван, о Говіндо, не в змозі пробити його в битві громовою стрілою! Знаючи  
й сам про все це, о Крішно, навіщо ж ти намагаєшся збентежити мене? Те, що відбувається в трьох світах, те,  
о Кешаво, що існує тепер і що ще має бути в майбутньому,  — те все відомо тобі! Справді ж, ніхто цього не 
знає так, як знаєш ти, о Нищителю Мадгу!

Цей Дурьйодхана, о Крішно, закований Дроною у ці броні, стоїть безстрашно у бою, носячи цей панцир.  
Однак же те, що в цьому випадку належить робити носієві його, того він не знає, о Мадгаво! Він лише носить 
одягнутий на нього панцир мов жінка.  Подивися на силу рук  моїх і  на міць лука мого,  о Джанардано! Я 
здобуду перемогу над царевичем кауравів, хоча він і захищений таким панциром! Цей блискучий обладунок 
володар богів дав Ангірасу.  І знову володар богів дав потім панцир мені, разом з таємними заклинаннями 
вимовленими при носінні його.  Якби навіть цей панцир у нього був  божественним або був  би створений 
самим Брахмою, однаково він не захистить сьогодні нерозумного Дурьйодхану, враженого моїми стрілами!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Сказавши так, Арджуна освятив мантрами кілька стріл і почав натягати їх поклавши на середину лука.  

Але коли він так натягав лук за допомогою тятиви, син Дрони розсікав стріли зброєю, здатною розтрощувати 
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усіляку  зброю.  Бачачи  ті  стріли  свої,  розсічені  так  здаля  знавцем  брахми Ашваттхаманом,  Шветавахана,  
сповнений здивування, промовив Кешаві: «Мені не можна застосувати двічі цю зброю, о Дхананджайє, бо в  
такому  випадку  вона  вб’є  мене  самого.  Але  подивися  сьогодні  на  силу  мою!».  Тим часом  Дурьйодхана  
простромив у тім бою обох Крішн, о царю, кожного дев’ятьма прямими стрілами, що нагадують отруйних 
змій. І ще раз, у запалі бою, він облив дощем стріл Кешаву і Пандава. І побачивши могутні зливи його стріл  
вої твої зраділи тоді. Вони змусили звучати музичні інструменти й видали левині рики й кличі. Збуджений 
гнівом у тій битві, Партха тоді облизував куточки рота. І кидаючи оком на тіло ворога свого, він не побачив  
жодного місця, яке не було б добре захищене непроникним обладунком. І тоді гостро відточеними стрілами, 
спритно випущеними з лука і подібними самій Смерті, він побив його коней і обох візників підпряжних коней.  
І доблесний, він розсік чудесний його лук і шкіряний запобіжник, натягнутий на пальці. Потім Савьясачин 
почав розбивати на частині колісницю ворога. А тоді,  двома гострими стрілами позбавивши Дурьйодхану  
колісниці, Арджуна простромив обидві долоні його рук.

Бачачи його,  битого стрілами Дхананджайї,  у  тяжкому лихові,  найчудовіші  лучники ринулися туди,  
бажаючи виручити його. І з багатьма тисячами колісниць, добре спорядженими слонами й кіньми та з юрмами 
піших воїв, збуджених гнівом, вони оточили Дхананджайю. Покриті густою зливою зброї та оточені потоками 
людей, ні Арджуна, ні Говінда, ні їхня колісниця не були більше видні. Тоді Арджуна міццю своєї зброї почав  
знищувати те військо. І позбавлені членів свого тіла, вої-колісничні і слони падали там сотнями. Убиті або  
судомні,  вони не могли перехопити найчудовішу з колісниць.  І справді,  колісниця та стояла нерухомо на 
відстані кроші від осаджуючого з усіх боків війська. Тоді герой з роду Врішни без зволікання сказав Арджуні  
такі слова: «Швидко натягни лук із щонайможливою силою, бо я сурмитиму у свою мушлю!». І тут Арджуна,  
натягаючи сильно лук Гандіву,  зачав знищувати ворогів, викидаючи могутню зливу стріл і чинячи гучний 
шум  ударами  об  долоню  рук  при  натягуванні  тятиви.  А  Кешава  сильно  й  голосно  сурмив  у  мушлю  
Панчаджанью,  і  при цьому кінчики його вій були  вкриті  пилом,  а лице його вкрите рясним потом.  І  від  
ревіння тої мушлі й од дзенькоту лука Гандіви вої кауравів, слабкі й сильні, усі попадали тоді на землю.

Звільнившись  од  них,  колісниця  виглядала  блискуче,  подібно  хмарі  гнаній  вітром.  При  такому 
видовищі, захисники Джайядратхи, разом зі своїми послідовниками дуже стурбувалися. Й дійсно, побачивши 
раптово Партху, ті захисники правителя Синдху почали різноманітно кричати, трясучи своїм шумом землю. 
Свист од їхніх стріл змішувався зі страшним шумом і голосним ревінням сурм. А шляхетні вої ті видавали  
левині  рики  й  кличі.  Почувши  той  страшний шум,  піднятий  твоїми  військами,  Васудева  й  Дхананджайя 
засурмили тоді у свої мушлі. Голосним їхнім ревінням, здавалося, наповнилася вся Земля разом з її горами, 
морями,  островами й  навіть  пеклом,  о  володарю народів!  Справді,  те  ревіння,  о  кращий з  роду Бгарати,  
заповнивши всі десять сторін світу, відлунювалося там же у війську кауравів і пандавів. Твої вої-колісничні, 
побачивши там Крішну і Дхананджайю, впали у страшне сум’яття. Але незабаром ті могутні вої на колісницях 
виявили себе з новою силою. І бачачи обох Крішн, великих долею своєю, одягнених у броні, вої твої, збуджені 
гнівом, кинулися тоді проти них. І видовище те здавалося вельми дивним!

Так вістить розділ сімдесят восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л 7 9
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Як тільки вої твої побачили попереду обох героїв, найперших з родів Врішни-Андхака й Куру,  вони  

поспішно кинулися на них, жадаючи вбити. Також і Віджайя кинувся проти тих ворогів своїх. На величезних  
своїх  колісницях,  оздоблених  золотом  і  вистелених  тигровими  шкурами  і  подібних  до  сяйливих  вогнів,  
видаючи дзвінкий гуркіт, рушили вони, опромінюючи всі десять сторін світу,  о володарю землі, з луками,  
вкритими золотом з тильної сторони і недоступні для погляду через блиск їх, тоді як самі вони піднімали 
неймовірні крики й були роздратовані наче змії. Бхурішравас, Шала, Карна, Врішасена, Джайядратха й Кріпа, 
цар мадрів і син Дрони, найкращий з воїв-колісничних, начебто випиваючи небесний простір при стрімкому 
русі,  опромінювали  десять  сторін  світу  своїми  кіньми,  покритими  тигровими  шкурами  й  прикрашеними 
золотими місячними серпами. Одягнені в обладунки й збуджені люттю, вони зі своїх колісниць, чий гуркіт  
подібний до грому скупчень хмар,  огорнули  Партху з  усіх  боків хмарами гострих стріл.  Родом із  країни 
кулутів,  гарні,  швидкі  коні,  які  мчали  тих  могутніх  воїв-колісничних,  виглядали  блискуче,  опромінюючи 
десять сторін світу.

На  своїх  чудових  конях  шляхетних  порід,  обдарованих  великою швидкістю і  народжених  в  різних 
країнах — одні вигодувані в гірських краях, інші в долинах рік, а треті в країні Синдху, — кращі з воїв серед 
кауравів, бажаючи, о царю, визволити твого сина, стрімко мчалися з усіх боків до колісниці Дхананджайї. І вої  
ті, найчудовіші з мужів, узявши свої величезні мушлі, засурмили в них, наповнюючи, о царю, небо й землю 
разом з морями їхнім ревінням. Також засурмили в найкращі на землі, свої мушлі Васудева й Дхананджайя,  
найвищі  з  усіх  істот.  Син  Кунті  засурмив  у  Девадатту,  а  Кешава  —  у  Панчаджанью.  І  голосне  ревіння 
Девадатти,  видане  Дхананджайєю,  наповнило  землю,  повітряний  простір  і  всі  сторони  світу.  Також  і 
Панчаджанья, в яку сурмив Васудева, заглушаючи всі звуки, наповнила небо й землю.
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І в той час як тривало те страшне й безперервне ревіння, викликаючи страх у боязких і збільшуючи 
радість у хоробрих, і в той час як ударяли в різні барабани — великі та малі і змушували звучати в безлічі  
литаври та цимбали, о царю царів, найчудовіші лучники, прославлені магаратхи, бажаючи блага Дурьйодхані,  
сповнені гніву і не переносячи зичного ревіння тих сурм, — ті охоронці землі з різних країн, підтримувані  
своїми військами, ті доблесні могутні вої на колісницях, несамовито засурмили у свої величезні мушлі, маючи 
намір відповісти на ревіння Кешави і Арджуни. І те військо твоє, спонукуване рухатися вперед їхнім ревінням, 
було стривожене й перелякане разом зі своїми воями на колісницях, слонами й конями. І здавалося, начебто 
всі вони в тому війську були нездорові, о володарю! І те військо, оголошуване ревінням сурм, у які сурмили 
герої, було сильно схвильоване, подібно небу, оголошуваному гуркотами грому. І той страшно гучний шум, о 
царю, наповнив всі сторони світу і нажахав твоє військо, подібно тому як наприкінці юґи, разом скопилися 
явища, котрі лякають усіх істот.

Тоді Дурьйодхана й ті восьмеро царів, могутніх воїв-колісничних, призначені для захисту Джайядратхи, 
усі  оточили Пандава.  І  син Дрони вдарив на Васудеву сімдесятьма трьома стрілами й у самого Арджуну 
трьома стрілами із серповидним вістрям, а в його прапор і чотирьох його коней — п’ятьма іншими. Бачачи,  
що  Джанардану  поранено,  Арджуна,  сильно  розгніваний,  ударив  Ашваттхамана  шістьма  сотнями  стріл.  
Простромивши потім  Карну  дванадцятьма стрілами й Врішасену — трьома, відважний Дхананджайя розсік 
лук  Шальї  разом  зі  стрілою,  покладеною на  ньому,  біля  самого  руків’я.  Але  Шалья,  взявши інший лук,  
поцілив у відповідь Пандава. І Бхурішравас простромив його трьома стрілами із золотим оперенням і гостро  
відточеними на камені.  Карна ж тридцятьма двома стрілами, а Врішасена — п’ятьма. І Джайядратха влучив 
його сімдесятьма трьома, а Карна — десятьма стрілами. І цар мадрів теж ударив Пхалгуну десятьма стрілами.  
Потім син Дрони обсипав Партху шістьма стрілами. Васудеву ж він обсипав сімдесятьма й знову Партху —  
п’ятьма стрілами.

Але тут,  засміявшись, Власник білих коней, той тигр серед людей, який має своїм візником Крішну,  
вразив  у  відповідь  їх  усіх,  показуючи  легкість  своїх  рук.  Простромивши  Карну  дванадцятьма стрілами й 
Врішасену — трьома, Партха в запалі бою розсік лук Шальї біля самого руківʼя. І поціливши сина Сомадатти 
трьома стрілами, а Шалью — десятьма, він уразив сина Дрони вісьмома гострими стрілами, подібними видом 
до вогняного полум’я. Поціливши потім сина Гаутами двадцятьма п’ятьма стрілами й правителя  Синдху — 
сотнею,  Партха знову вдарив сина Дрони сімдесятьма стрілами.  Але  тут  Бхурішравас,  збуджений гнівом,  
розрізав  батіг  у  руці  Харі  й  уразив  Арджуну  сімдесятьма  трьома  стрілами.  Тоді  Власник  білих  коней,  
ошалілий, швидко розсіяв тих ворогів своїх сотнями гострих стріл, подібно тому як могутній вітер розганяє 
хмари.

Так вістить розділ сімдесят дев’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л 8 0
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Про різноманітні прапори, що блищать найвищою красою, як бачених у партхів, так і у моїх воїв на тій  

січі, — про них розкажи, о Санджайє!
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Слухай,  про різний  вигляд  прапорів  тих  шляхетних  воїв.  Слухай  же  мене,  як  я  буду  описувати  їх  

відповідно  до  їхніх  форм  і  назв.  Справді,  о  царю царів,  на  колісницях  найголовніших  воїв-колісничних 
виднілися різного виду прапори, осяйні подібно блискучим вогням! Зроблені із золота, або оздоблені золотом,  
або прикрашені золотими вінками, немов золоті вершини великої Золотої гори (Меру), ті їхні прапори були 
обрамлені з усіх боків знаменами. І обрамлені навколо знаменами різних кольорів та відтінків, вони сяяли 
велично. І ті прапори, майорячи вітром, здавалося нагадували там грайливих красунь, що танцюють посеред 
сцени. Наділені блиском рівним барвам веселки, прапори воїв-колісничних, о туре з роду Бгарати, віючись 
вітром, прикрашали величезні їхні колісниці.

Ми бачили там прапор із зображенням мавпи з лютою мордою і левиним хвостом, що вселяв жах у тому  
бою, приналежний Дхананджайї. І той прапор Власника лука Гандіви, о царю, із зображенням найкращої з 
мавп, прикрашений знаменами, змушував тремтіти військо кауравів. Також ми бачили прикрашену левиним 
хвостом верхівку прапора  сина  Дрони,  о  нащадку Бгарати,  сяйвом рівну висхідному сонцю.  Прикрашене 
золотом, розвіяне на вітрі і блиском рівне прапору Шакри, зображення на прапорі сина Дрони височіло там, 
радуючи видатних з воїв кауравів.  На прапорі ж сина Адхіратхи (Карна) було зображення попруги слона, 
зроблене із золота. Здавалося, о великий царю, що в бою воно заповнювало все небо. Обрамлений прапорцями  
і прикрашений золотими вінками, прапор Карни в бою, колиханий вітром, здавалося, начебто танцював на 
його  колісниці.  А в  наставника  пандавів,  прославленого  брахмана  Кріпи,  сина  Гаутами,  зображенням  на 
прапорі  служив  чудовий  бик,  добре  оздоблений.  І  та  величезна  колісниця,  о  царю,  завдяки  чудовому 
зображенню  бика,  блищала  велично,  подібно  тому  як  блищала  колісниця  Нищителя  Трипури,  завдяки  
зображенню бика на її прапорі.

У  Врішасени  зображенням на  прапорі  був  павич,  витканий із  золота  та  оздоблений дорогоцінними 
каменями і перлами. Він стояв на його прапорі, начебто збираючись кричати й завжди радуючи передовий 
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загін  війська.  І  завдяки  тому  павичеві,  колісниця  шляхетного  Врішасени  сяяла,  о  царю,  ніби  це  і  був  
блискучий павич самого Сканди. У Шальї, царя мадрів, ми бачили на вершині його прапора незрівнянний і  
гарний леміш,  зроблений із  золота  і  подібний полум’ю вогню.  І  той леміш блискав на колісниці  його,  о  
найгідніший,  як  сама богиня — покровителька  землеробства,  наділена  красою,  яка зрощує  всяке насіння. 
Зображення срібного вепра красиво блискало на верхівці прапора царя країни Синдху. Прикрашений золотою 
сіткою, він мав блиск блідого сонця.12 І завдяки тому срібному зображенню на своєму прапорі, Джайядратха 
виглядав  блискуче,  як  колись  Пушан 13 у  битві  між  богами  і  асурами.  У  сина  ж  Сомадатти,  відданого 
жертвопринесенням і мудрого, на прапорі зображений жертовний стовп. І прапор від цього, здавалося, сяяв  
подібно сонцю або місяцю. І те зображення жертовного стовпа у сина Сомадатти, о царю, зроблене із золота,  
виглядало  блискуче,  як  високий  жертовний  стовп,  піднятий  під  час  здійснення  Раджасуї,  найкращого  з 
жертвопринесень.

Прапор Шали, о великий царю, мав срібне зображення величезного слона й був прикрашений з усіх  
боків строкатими павичами, зробленими із золота. І той прапор прикрашав твоє військо, о туре з роду Бгарати,  
подібно  тому  як  могутній  білий  слон  прикрашає  полки  царя  богів.  На  прапорі  ж  царя  Дурьйодхани,  
оздобленого  золотом,  було  зображення  слона,  зробленого  із  дорогоцінних  каменів.  Дзвенячи  сотнею 
дзвіночків, він сяяв на прекрасній, найчудовішій його колісниці. І син твій, о царю, той бик серед кауравів,  
виглядав  тоді  неперевершено,  завдяки  тому  високому  прапору  в  бою,  о  володарю  народів!  Ці  дев’ять 
найкращих прапорів майоріло високо над твоїм військом. Блиском подібні до сонця наприкінці юґи,  вони 
опромінювали твої загони. Десятим же був там прапор Арджуни з єдиним зображенням величезної мавпи. І  
завдяки тому прапору, Арджуна блищав велично, як Хімаван вогнем на своїй вершині.14

Тоді могутні вої-колісничні, всі приборкувачі ворогів, поспішно взяли свої гарні, блискучі й величезні 
луки,  щоб перешкодити Арджуні.  Точно так само взяв свій лук Гандіву й Партха, той нищитель ворогів і  
вершитель чудових подвигів, о царю, — внаслідок твоїх дурних порад. Адже з твоєї вини велика кількість 
людей, скликаних з різних країн твоїми синами, була знищена в тій битві,  разом з кіньми, колісницями й 
слонами. І ось, між тими могутніми воями на колісницях, очолюваних Дурьйодханою, з однієї сторони, і тим  
биком серед пандавів — з іншої, які голосно кричали один на одного, почався бій. І подвиг, який вчинив там  
син Кунті, маючи візником Крішну, був вельми дивний, бо один він, сам, боровся безстрашно з багатьма, які  
об’єдналися разом. І він, міцнорукий, блищав велично, коли він натягав лук Гандіву, бажаючи перемогти тих 
тигрів  серед  людей  і  вбити  Джайядратху.  Там,  о  великий  царю,  своїми  стрілами,  пущеними  тисячами,  
Арджуна,  мучитель  ворогів,  зробив  усіх  твоїх  воїв  невидимими,  покриваючи  їх  немов  хмарою.  Зі  своєї  
сторони й ті тигри серед людей, всі могутні вої на колісницях, теж зробили Партху в тому бою невидимим, 
огорнувши  його  хмарами  своїх  стріл  з  усіх  боків.  І  коли  Арджуна,  бик  з  роду  Куру,  був  обкутаний  за 
допомогою стріл тими тиграми серед людей, і страшенно гучним був шум, піднятий їхнім військом!

Так вістить розділ вісімдесятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л 8 1
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Після того як Арджуна наздогнав правителя Синдху, о Санджайє, що робили панчали, притиснуті сином 

Бхарадваджи разом з кауравами?
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Після полудня того ж дня, о великий царю, у бою між панчалами і кауравами, який змушує підніматися  

від страху волоски на тілі, почалася гра зі ставкою на Дрону, а мета виграти перемогу чи ж усе втратити. Адже 
панчали, бажаючи вбити Дрону,  радісні душею, голосно кричачи, дощили зливами стріл, о найгідніший! І  
битва, яка вибухнула тоді між панчалами й кауравами — люта, страшна й надзвичайна — була подібна тій, що 
відбувалася колись між богами і асурами. Справді, всі панчали разом з пандавами, наздогнавши колісницю 
Дрони,  застосовували  безліч потужної  зброї,  прагнучи  прорвати його бойовий шик.  Воїни-колісничні,  які  
розмістилися на них, змушуючи трястись під собою землю, кинулися до місця розташування колісниці Дрони 
з  помірною швидкістю.  На  нього потім ринувся  Бріхаткшатра,  могутній  воїн  на  колісниці  серед кекайїв, 
безперестану викидаючи гострі  стріли,  подібні до громових стріл могутнього Індри.  Але тут  проти нього 
стрімко  виступив  Кшемадхурті,  овіяний  великою  славою,  мечучи  гострі  стріли  сотнями  й  тисячами.  А 
Дхріштакету, бик серед чедіїв, пихатий надмірною силою, поспішно напав на Дрону, як могутній Індра — на 
асура Шамбару. Бачачи, що обрушується він із великою стрімкістю, подібно самому Руйнівникові з широко  
розкритою пащею, Вірадханван, могутній стрілець із лука, поспішно виступив проти нього.

Тим часом,  о великий царю,  Юдхіштхіру,  який перебував  там зі  своїм загоном,  з  бажання здобути  
перемогу,  стримував  сам  Дрона,  сповнений  доблести.  Проти  нападу  Накули,  досвідченого  в  битві  та  
сповненого великої відваги, виступив Вікарна, о володарю, твій син відважний. А Сахадеву, що теж підступав 
до своїх супротивників, обсипав багатьма тисячами швидких стріл Дурмукха, нищитель ворогів. Сатьякі ж, 
того  тигра  серед  чоловіків,  стримував  Вьягхрадатта,  змушуючи  його  щохвилинно  здригатися  своїми 
гострими, тонко відточеними стрілами. П’ятьох синів Драупаді, тих тигрів серед мужів, найкращих з воїв-
колісничних,  що  люто  метають  найчудовіші  стріли,  стримував  син  Сомадатти.  А  напад  Бгімасени, 
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розлютованого і жахаючого, стримував дужий виглядом син Рішьяшрінги ракшас Аламбуса, могутній воїн на 
колісниці. І битва між ними — людиною і ракшасом — в тій битві, була подібна тій, яка відбувалася колись  
між Рамою і Раваною, о царю!

Тоді Юдхіштхіра, о кращий з нащадків Бгарати, вразив Дрону в усі життєво важливі місця, випустивши 
в нього дев’яносто стріл, о нащадку Бгарати! Розлютований прославленим сином Кунті, Дрона вдарив його у  
відповідь, о кращий з Бгаратів, посеред грудей двадцятьма п’ятьма стрілами. І ще раз, на очах у всіх лучників,  
Дрона обсипав його, разом з його кіньми, візником і прапором двадцятьма стрілами. Але ті стріли, випущені  
Дроною, справедливий душею Пандава відбив зливою своїх стріл, показуючи високу вправність рук.  Тоді 
могутній  лучник  Дрона,  сильно  розгніваний,  миттєво  розсік,  у  запалі  бою,  лук  шляхетного  Царя 
справедливости. І той могутній воїн на колісниці, Дрона, швидко покрив з усіх боків Юдхіштхіру без лука,  
багатьма тисячами стріл. Бачачи царя, невидимого через стріли сина Бхарадваджи, всі істоти подумали, що  
Юдхіштхіру  вже  вбито.  Деякі  думали,  що  він  відвернувся  від  битви  із  Дроною.  Інші  ж,  о  царю  царів,  
вигукували: «На жаль, царя схоплено прославленим брахманом!».

Цар справедливости Юдхіштхіра, потрапивши у вкрай важке становище, залишив лук, розсічений сином 
Бхарадваджи в бою, і взяв інший чудовий лук, ще більш потужний і тугий. Потім герой той розсік, у запалі 
бою, всі ті стріли, кинуті Дроною тисячами. І все це здавалося вельми дивним! І розсікши ті стріли, цар, з 
очима,  червоними від гніву,  схопив у запалі  тої  битви дротик,  здатний розколоти навіть гори.  Із золотим 
ратищем, жахливий на вид і оснащений дзвіночками, він наводив страх. І взявши його, могутній син Панду 
радісно  видав  голосний  клич.  І  тим  кличем  він  начебто  приводив  у  жах  усіх  істот,  о  нащадку  Бгарати!  
Побачивши дротик, піднятий Царем справедливости в битві, всі істоти одностайно тоді промовили: «Гаразди  
хай будуть Дроні!». Випущений з рук царя, той дротик, подібний змію, який ніби тільки-но вивільнився зі 
своєї старої шкіри, понісся до Дрони, освітлюючи небесне склепіння та всі сторони світу, головні й проміжні,  
наче змія з палаючою пащею. Бачачи його стрімкий наліт, о володарю народів, Дрона, найкращий зі знавців 
зброї, викликав тоді до дії зброю Брахми. І зброя ця, перетворивши той жахливий видом дротик на попіл,  
швидко полетіла до колісниці овіяного славою Пандава.

Тоді цар Юдхіштхіра, обдарований великою мудрістю, відбив ту зброю Дрони, пущену в нього, такою ж 
зброєю Брахми,  викликану ним самим,  о  нащадку Бгарати!  І  в  тому бою він  простромив Дрону п’ятьма  
прямими стрілами і розсік гострою бритвоподібною стрілою його величезний лук. Але відкинувши розсічений 
лук,  Дрона, нищитель кшатріїв, метнув з великою силою булаву в сина Дхарми, о найгідніший! Бачачи ту 
булаву, стрімку в леті на нього, Юдхіштхіра, приборкувач ворогів, палаючи гнівом, теж схопив булаву. І ті  
обидві булави, пущені з великою потугою, зіштовхнувшись одна з одною у повітрі, викликали при зіткненні  
вогняні  іскри  й  упали  на  землю.  Потім  Дрона,  сильно  розгнівавшись,  убив,  о  найгідніший,  коней  Царя 
справедливости чотирма найчудовішими стрілами, гострими й тонко відточеними. Іншою стрілою, він розсік  
лук царя, подібний до ратища із прапором, піднятого на честь Індри. Ще однією стрілою він зрубав прапор 
його, а трьома іншими він заподіяв страждання самому Пандаву.

Швидко зістрибнувши з колісниці, позбавленої коней, цар Юдхіштхіра стояв беззбройний з піднятими 
вгору руками, о туре з роду Бгарати! Бачачи його без колісниці й, особливо, беззбройним, Дрона повалив у  
сум’яття своїх ворогів і, мабуть, усі війська, о володарю! Твердий у своїй обітниці та наділений вправністю 
рук, він, мечучи зливи гострих стріл, кинувся на царя, як могутній лев — на лань. Побачивши царя при нападі 
Дрони, нищителя ворогів, вигуки «Ай, ой!»,  — раптово пролунали серед війська пандавів. «Схоплено царя, 
схоплено  царя  сином  Бхарадваджи!»,  — багато  хто  кричав.  Такі  голосні  вигуки  були  чутні  звідусіль,  о 
найгідніший, у війську пандавів. А тим часом цар Юдхіштхіра, син Кунті, поспішно зійшовши на колісницю 
Сахадеви, помчався геть на швидких конях.

Так вістить розділ вісімдесят перший у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 2
С а н д ж а й я  м о в и в :
Тим часом Кшемадхурті,  о великий царю, вразив багатьма стрілами груди нападника Бріхаткшатри, 

твердого у відвазі  царя кекайїв.  Але цар Бріхаткшатра,  бажаючи прорвати бойову лаву Дрони, з великою 
стрімкістю поцілив у тій битві  свого супротивника  дев’ятьма прямими стрілами.  Кшемадхурті,  однак же,  
сильно розгніваний, розсік гострою, добре загартованою стрілою із серповидним вістрям лук шляхетного царя 
кекайїв. І розсікши лук його, він потім, прямою стрілою швидко прохромив груди тому героєві, найкращому з  
усіх  лучників.  Тоді  Бріхаткшатра,  взявши  інший  лук  і  наче  насміхаючись  над  своїм  ворогом,  позбавив 
Кшемадхурті, могутнього воїна на колісниці, його коней, візника та прапора. А іншою стрілою із серповидним 
наконечником, гострою і добре загартованою, він зніс цареві  голову з пліч,  разом із блискаючими на ній 
сережками. І та голова його, прикрашена кучерявими локонами й діадемою, раптово відсічена, упала на землю 
і  здавалася  сяйливою,  подібно  світилу,  що  скотилося  з  небозводу.  Убивши  свого  ворога  в  тій  битві,  
Бріхаткшатра,  могутній  воїн на колісниці,  сповнився радости й  обрушився  з  великою стрімкістю на твоє  
військо заради успіху Партхи.
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Могутній  лучник  Вірадханван,  повний великої  відваги,  стримував  Дхріштакету,  що виступав  проти 
Дрони, о нащадку Бгарати! Збиваючись один з одним, обидва вони, які володіють стрілами замість іклів і  
відрізняються великим спритом, вражали один одного багатьма тисячами стріл. Справді, ті обидва тигра серед 
чоловіків,  боролися один з одним,  подібно двом слонам, ватажкам своїх стад,  у дрімучому лісі,  охоплені 
сказом. Обоє, наділені  великою  міццю,  боролися  вони,  жадаючи  вбити  один  одного,  начебто  два  
розлютованих тигра,  які  потрапили у гірську печеру.  І  двобій той був  дуже лютим,  о володарю народів!  
Гідний видовища, він представлялася надзвичайним для погляду. Самі сіддхи і чарани, сонмами дивилися на  
нього зі здивуванням. Тоді Вірадханван, збуджений гнівом, розітнув надвоє, ніби сміючись, лук Дхріштакету 
стрілою із серповидним вістрям, о нащадку Бгарати! Залишивши той розсічений лук, цар чедіїв, могутній воїн 
на колісниці,  схопив величезний дротик зроблений із  заліза  і  оснащений золотим ратищем.  Направляючи  
обома руками той дротик величезної сили на колісницю Вірадханвана, о нащадку Бгарати, він метнув його  
старанно і з великою силою. І сильно поранений тим дротиком, згубним для героїв, Вірадханван, із серцем, 
наскрізь пробитим, швидко впав з колісниці на землю.

Коли був убитий той герой, могутній воїн-колісничний серед тригартів, військо твоє, о володарю, було 
прорване  пандавами з  усіх  боків.  Тоді  син твій  Дурмукха,  випустив  шістдесят  стріл  у  Сахадеву й  видав 
голосний клич у запалі бою, загрожуючи Пандаву. Але тут син Мадрі, сповнений гніву, простромив Дурмукху 
десятьма  стрілами,  посміхаючись  при  цьому  —  і  брат  ударив  у  нападаючого  брата!  Бачачи  могутнього  
Сахадеву настільки шаленим у бою, Дурмукха знову вдарив у нього дев’ятьма стрілами, о нащадку Бгарати!  
Але наділений великою силою, той герой зрубав стрілою із серповидним вістрям прапор Дурмукхи і вразив  
чотирьох його коней чотирма гострими стрілами. Потім іншою стрілою із  широким наконечником, добре 
загартованою і гострою, він відітнув його візникові голову від тулуба разом із блискаючими на ній сережками.  
І  розітнувши  гострою  стрілою  із  бритвоподібним  наконечником  величезний  лук  каурава,  Сахадева 
простромив його самого в тій битві п’ятьма стрілами. І Дурмукха, пригноблений, покинувши свою колісницю 
з убитими кіньми, о царю, зійшов на колісницю Нірамитри,15 о нащадку Бгарати!

Тоді Сахадева, той нищитель ворожих героїв, сповнений люті, убив у тій великій битві Нірамитру серед 
його загону, стрілою із серповидним вістрям. І той володар людей Нірамитра, син царя тригартів упав зі своєї  
колісниці, валячи у зневіру твоє військо. І вбивши його, міцнорукий Сахадева здавався величним ніби Рама,  
син Дашаратхи, коли вбив могутнього ракшаса Кхару. Побачивши могутнього царевича Нірамитру вбитим, 
голосні вигуки «Ай, овва!»,  — пролунали серед тригартів, о володарю народів! Тут Накула, о царю, в одну 
мить переміг твого сина Вікарну велеокого. І це здавалося вельми дивним! Вьягхрадатта ж своїми прямими 
стрілами зробив Сатьякі  невидимим,  разом з  його кіньми,  візником і  прапором посеред його загону.  Але 
відбивши ті стріли з великою вправністю рук,  хоробрий онук  Шині  повалив Вьягхрадатту своїми стрілами 
разом з його конями, візником і прапором.

Після того як був убитий той царевич, син правителя магадхів, о володарю, останні сміливо кинулися 
проти Ююдхани з усіх боків.  Мечучи стріли і  списи тисячами, а також короткі  дротики й піки, дерев’яні  
молоти та товсті булави, ті хоробрі вої боролися в тій битві з героєм з роду Сатвата, нескоримим у битві. Але 
всіх їх могутній Сатьякі, непереможний у бою, переміг із легкістю, сміючись при цьому, о туре серед людей!  
Жалюгідні залишки розтрощених магадхів розбіглися в усі сторони. При такому видовищі, військо твоє, уже  
виснажене стрілами Ююдхани, отримало повну поразку, о володарю! Знищивши в бою військо твоє, видатний 
з  роду Мадгу,  герой  той,  овіяний  великою славою,  виглядав  блискуче,  розмахуючи  своїм  найчудовішим 
луком. Військо ж твоє, о царю, розтрощене там шляхетним нащадком роду Сатвата, не повернулося вже для 
битви з ним, злякане тим довгоруким героєм. Тоді Дрона, сильно розгніваний і швидко пантруючи очима, 
стрімко кинувся сам на відважного Сатьякі, вершителя справжніх подвигів.

Так вістить розділ вісімдесят другий в Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 3
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Славетний син Сомадатти простромив синів Драупаді, могутніх лучників, кожного п’ятьма стрілами й 

ще раз — сімома стрілами. Сильно й раптово поцілені тим лютим воїном, вони були приголомшені й не знали 
якийсь час,  що робити.  Але  тут  Шатаніка,  син Накули,  згубник  ворогів,  влучив  у сина Сомадатти двома 
стрілами й од радости видав голосний рик. А інші брати теж, пильні на прі, швидко стрілили шаленого сина  
Сомадатти кожний трьома прямолітними стрілами. Але той, овіяний великою славою, о великий царю, метнув 
у них п’ять стріл і  прохромив груди  кожному з  них однією стрілою.  Тоді  ті  п’ятеро братів,  так  уражені  
стрілами шляхетного воїна, оточили на колісницях того героя й поцілили його своїми стрілами.

Потім син Арджуни, запалений гнівом, відправив, убивши чотирма гострими стрілами, чотирьох коней 
сина Сомадатти в житло Ями. Син же Бгімасени, розсікши лук шляхетного сина Сомадатти, видав голосний 
рик і  простромив свого ворога гострими стрілами.  А син Юдхіштхіри,  зрубавши його прапор,  скинув  на 
землю, тоді як син Накули вибив ворожого візника з його сидіння на колісниці. Тоді шляхетний син Сахадеви, 
зрозумівши, що супротивник його вже майже відвернений від битви діями своїх братів, о царю, відсік йому 
голову стрілою із бритвоподібним вістрям. І та голова, прикрашена золотими сережками, скотилася на землю і  
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опромінила те місце бойовища, сяйвом уподібнюючись висхідному сонцю. Побачивши голову шляхетного 
сина Сомадатти, яка скотилася так на землю, твої війська, о царю, охоплені страхом, розбіглися в різні боки.

Ракшас  Аламбуса  в  тому  бою,  сповнений  гніву,  боровся  з  могутнім  Бгімасеною,  як  син  Равани 
Індраджит — з Лакшманом, братом Рами. Побачивши їх обох, людину і ракшаса, зайнятих у битві, всі істоти 
тоді  були  охоплені  здивуванням  і  радістю.  Потім  Бгіма,  о  царю,  сміючись,  стрілив  гнівного  володаря 
ракшасів, того сина Рішьяшрінги, Аламбусу, дев’ятьма гострими стрілами. А ракшас той, простромлений так 
у битві, видавши страшне ревіння, кинувся тоді на Бгіму разом з усіма своїми послідовниками. Простромивши 
Бгіму п’ятьма прямими стрілами, той приборкувач ворогів швидко знищив тридцять колісниць, що слідували 
за Бгімою. А ще, розтрощивши чотири сотні його колісниць, він влучив у самого Бгіму опереною стрілою. 
Глибоко  поцілений  ракшасом,  могутній  Бгіма  опустився  на  днище  своєї  колісниці,  знепритомнівши.  Але 
отямившись знову,  син Вітру сповнився тоді  гніву.  Натягнувши свій найчудовіший,  грізний лук,  здатний 
витримати велику напругу,  він почав шматувати Аламбусу по всьому тілу гострими стрілами. І посічений  
безліччю стріл, той, уподібнюючись горі з деревами, виглядав блискуче, о царю, немов дерево кіншука.

Вражений  у  бою  стрілами,  які  випускав  з  лука  Бгіма,  ракшас  згадав  про  вбивство  брата  свого  
шляхетним Пандавою.  І  прийнявши тоді  жахливий  вигляд,  він  звернувся  до  Бгімасени:  «Зажди  трохи,  о  
Партхо! Подивися сьогодні на доблесть мою! О зловмисний, той могутній, найчудовіший з ракшасів, на ім’я 
Бака,  був моїм братом! І те, що він був  убитий тобою, трапилося не на моїх очах!».  Сказавши так Бгімі,  
Аламбуса  зробився невидимим і  облив його потужною зливою стріл.  Бгіма ж, о царю, коли в бою тому,  
ракшас зник із виду, наповнив повітряний простір прямими стрілами. Битий так Бгімою, Аламбуса, як оком 
змигнути повернувся до своєї колісниці. Потім він знову увійшов у землю й знову, зробившись маленьким, 
стрімко злетів у небо. То приймаючи малу, то велику форму, то знову величезну, він почав вимовляти різного  
змісту слова з усіх боків. Ним було розтрощено безліч слонів у військах пандавів на бойовищі, безліч коней, о 
царю, а також піших воїв. Вої-колісничні падали зі своїх колісниць, убиті його стрілами. І він створив там ріку  
з крови замість вод, з колісницями замість вирів, рясну слонами замість крокодилів, ріку, де парасолі воїв-
колісничних заміняли лебедів, сповнену липкого бруду і заповнену замість змій відрубаними руками воїв.  
Відвідувана юрбами ракшасів, вона несла, о царю, у безлічі чедіїв, панчалів і срінджайїв. Дивлячись на того 
ракшаса,  о  царю,  який  так  безстрашно  рискає  ратним  полем,  і  бачачи  його  доблесть,  пандави  сильно 
стривожилися. Твої ж війська були охоплені великою радістю. І серед них пролунали голосні й страшні звуки  
музичних інструментів,  які  змушують підніматися від жаху волоски на тілі.  Почувши той страшний шум,  
вчинений твоїм військом, Пандава (Бгімасена) не зміг стерпіти його, подібно тому як змія не може переносити 
звуків  од ударів долонь.  З очима, червоними наче мідь,  від гніву,  з  поглядом подібним всеспопеляючому  
вогню, він поклав на тятиву зброю тваштра, немов сам Тваштрі, о найгідніший! І тоді від нього полетіли 
тисячі стріл з усіх боків. І від стріл тих спостерігалася загальна втеча серед війська твого. Та зброя, випущена 
в бою Бгімасеною, зруйнувавши чудодійну силу ворожби ракшаса, заподіяла неабияке страждання й самому 
ракшасу.  І, вражений у безліч місць Бгімасеною, ракшас той, покинувши в бою Бгіму,  утік до військового  
загону Дрони. І коли, о царю, був переможений той володар ракшасів шляхетним Бгімою, пандави оголосили 
всі сторони світу левиними риками. І сповнені радости, вони вшанували могутнього сина Марути, подібно  
тому як сонми марутів ушанували Шакру після перемоги в бою над Прахрадою.

Так вістить розділ вісімдесят третій у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 4
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Коли Аламбуса,  покинувши Бгіму,  безстрашно рискав по іншій ділянці бойовища, на нього стрімко 

обрушився син Хідімби і простромив його гострими стрілами. Вибухнула страшна битва між тими левами  
серед ракшасів.  Обоє вони викликали різного виду чари,  як колись Шакра і  Шамбара.  Аламбуса,  сильно  
розгніваний, ударив Гхатоткачу, а Гхатоткача, простромивши Аламбусу посеред грудей двадцятьма довгими 
стрілами, видав багаторазово рик, подібно леву. Точно так само й Аламбуса, о царю, поціливши ще і ще раз 
сина Хідімби, нескоримого на прі, радісно видав голосні кличі, наповнюючи небо з усіх боків. Так обоє вони,  
видатні з ракшасів, наділені великою міццю, охоплені сильною люттю, боролися один з одним, проявляючи  
силу  чарів,  але  без  найменшої  переваги  одного  над  одним.  Обоє  шалені,  створюючи  сотню чарів,  вони 
спантеличували  один  одного.  Обоє  вельми  майстерні  у  чаклуванні,  вони  боролися  один  з  одним,  
застосовуючи ворожбу. Яку б ворожбу, о царю, не проявляв Гхатоткача в бою, її щоразу руйнував Аламбуса,  
о царю, застосовуючи відповідний вид своєї.

Бачачи того володаря ракшасів Аламбусу,  вправного у битві із застосуванням чарів, котрий боровся 
таким  чином,  пандави  сповнилися  гніву.  І  охоплені  сильним  гнівом,  видатні  з  них,  Бгімасена  та  інші,  
оточивши його з  усіх  боків на  своїх колісницях,  кинулися  на нього з  усією люттю,  о  царю! І  оточивши 
ракшаса з усіх боків потоком колісниць, о найгідніший, вони обсипали його звідусіль стрілами, як оточують у 
лісі слона палаючими головешками. Але відбивши ту зливу їхньої зброї силою ілюзії своєї зброї, Аламбуса  
вивільнився з того потоку колісниць, як слон — від лісової пожежі. Натягнувши потім свій страшний лук, чий 
дзенькіт  подібний  до  грому  Індри,  він  простромив  сина  Марути  двадцятьма  п’ятьма  стрілами,  а  сина  

94



Бгімасени  — п’ятьма, Юдхіштхіру простромив трьома, а Сахадеву  — сімома. Накулу поцілив сімдесятьма 
трьома,  а  синів  Драупаді  — п’ятьма  стрілами  кожного,  о  найгідніший,  і  видав  жахливе  ревіння.  Тоді  у 
відповідь влучив у нього Бгімасена дев’ятьма стрілами, а Сахадева — п’ятьма. Юдхіштхіра стрілив ракшаса 
сотнею стріл, Накула ж — шістдесятьма чотирма, а сини Драупаді — трьома стрілами кожний.

Син Хідімби, простромивши ракшаса в тій битві п’ятдесятьма стрілами, знову поцілив його сімдесятьма 
і, наділений могутньою силою, видав голосне ревіння. Глибоко поранений з усіх боків тими вправними воями  
на колісницях, могутній лучник Аламбуса у відповідь, стрілив їх усіх п’ятьма стрілами кожного. Але ракшас,  
син  Хідімби,  о  кращий  з  роду  Бгарати,  запалавши  гнівом  у  відповідь  на  того  розгніваного  ракшаса,  
простромив його в запалі битви сімома стрілами. І пробитий могутнім супротивником, той могутній володар 
ракшасів швидко випустив безліч стріл із золотим оперенням і відточених на камені. Ті стріли, зовсім прямі,  
увійшли  тоді  в  тіло  ракшаса  Гхатоткачи,  подібно  тому як  люті,  шалені  змії,  наділені  могутньою силою, 
вповзають у нору. Тоді пандави, о царю, охоплені тривогою, а також син Хідімби Гхатоткача, послали у свого 
супротивника  з  усіх  боків хмари гострих стріл.  Так він у битві  зазнавав поразки від пандавів,  бажаючих 
перемоги.  Тут  син Хідімби,  піднявши обома руками  Аламбусу,  подібного до  спаленої  вершини гори або 
зруйнованого пагорба,  почав крутити його знову й знову та  роздер його на шматки,  стрімко кинувши на 
землю немов повний глиняний глечик — об скелю. І  наділений силою та спритністю, сповнений великої  
відваги, син Бгімасени, розлютований у січі, злякав усі війська.

А той ракшас Салакатанката (Аламбуса)  з  потрощеним тілом та кістками, був  убитий так хоробрим 
Гхатоткачею. І коли був убитий той ракшас, блукач у ночі, Партхи сильно зраділи душею. Вони видавали  
левині рики й розмахували своїм одягом. Твої ж сини і вої, побачивши могутнього й страшного виглядом  
володаря ракшасів Аламбусу вбитим і  лежачим подібно зруйнованій горі,  підняли, о туре  з роду Бгарати,  
лемент із вигуками «Ай, ай!». І люди, охоплені цікавістю, дивилися на того ракшаса, розпростертого на землі,  
подібного впалому деревному вугіллю, вже зовсім погаслій. А Гхатоткача, убивши так ракшаса, найпершого з  
могутніх,  видав голосний клич,  як Васава,  коли вбив асура  Балу.  Після здійснення  такого надзвичайного 
подвигу, Гхатоткача отримав схвалення від своїх предків, а також родичів. І справді, поваливши свого ворога 
Аламбусу, немов спілий плід аламбуса, він надзвичайно радувався разом із друзями. Тоді піднявся страшний,  
гучний шум у війську пандавів від звуку сурм і різного виду стріл. Почувши його, каурави теж підняли у  
відповідь гучний шум. І відзвук його торкнувся тоді самих небес.

Так вістить розділ вісімдесят четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 5
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Яким чином Ююдхана рушив проти сина Бхарадваджи у битві? Розкажи мені як є,  о Санджайє! Бо 

вельми цікаво мені!
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Слухай, о царю велемудрий, про бій, що змушує підніматися від страху волоски на тілі, — між Дроною 

і пандавами, очоленими Ююдханою. Бачачи військо кауравів, знищуване Ююдханою, о найгідніший, Дрона 
сам обрушився на Сатьякі, воістину відважного. І того могутнього воїна на колісниці, сина Бхарадваджи, що  
стрімко підступав до нього, Сатьякі вразив двадцятьма п’ятьма невеликими стрілами. Дрона теж, сповнений 
великої доблести в битві,  зосередившись на одній меті,  швидко простромив Ююдхану п’ятьма стрілами із 
золотим оперенням і відточеними на камені. І ті стріли, пробивши дуже міцний панцир ворога й пожираючи  
його плоть, увійшли в землю, о царю, як змії, що важко дихають. Тоді довгорукий Сатьякі, збуджений гнівом, 
подібно слонові, битому стрекалом, поцілив Дрону п’ятьма довгими стрілами, подібними вогняному полум’ю.  
Але  син  Бхарадваджи,  швидко  прохромлений  так  Ююдханою,  влучив  у  відповідь  Сатьякі,  ретельного  в 
зусиллях, безліччю стріл. Потім, розпаленілий гнівом, той могутній лучник, наділений великою міццю, ще раз  
заподіяв страждання героєві з роду Сатвата сотнею прямих стріл. І, вражений так у бою сином Бхарадваджи, 
Сатьякі зовсім не знав, що робити, о володарю народів!

Тоді Сатьякі навіть засмутився, о царю, побачивши сина Бхарадваджи у бою, який мече безперестану 
гострі стріли. Але побачивши його у такому становищі, сини твої та вої, о володарю народів, зраділи у душі й  
багаторазово видали левоподібні рики. Почувши те страшне ревіння й помітивши героя з роду Мадгу, битого 
так, Юдхіштхіра, о царю, звернувшись до всіх своїх воїв, о нащадку Бгарати, сказав: «Цей герой, видатний  
серед  врішніїв,  Сатьякі,  вершитель  справжніх  подвигів,  вражається  в  бою  героєм  Дроною,  як  Сонце  — 
демоном  Раху.  Відправляйтеся  й  наскочте  туди  де  бореться  Сатьякі!».  І  звернувшись  потім  до 
Дхріштадьюмни, царевича Панчали, о володарю людей, він сказав: «Швидко напади на Дрону!  Чого ж ти  
баришся, о сину Паршати! Хіба ти не бачиш страшної небезпеки для нас, яка вже нависла від Дрони? Цей  
Дрона — могутній лучник. Він грає Ююдханою мов хлопчик — птахом, зв’язаним мотузочком! Нехай усі вої 
на колісницях, на чолі з Бгімасеною і разом з тобою, додаючи зусиль,  відправляться туди ж, до колісниці  
Ююдхани! Слідом за тобою, я піду зі своїм військом! Звільни сьогодні Сатьякі, який вже потрапив у пащу 
бога Ями!».
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Сказавши так, царствений син Панду разом зі своїм військом рушив тоді проти Дрони заради порятунку 
Ююдхани.  І  великим був  шум,  — благо  тобі,  — піднятий там від пандавів і  срінджайїв усіх,  прагнучих 
боротися з одним лише Дроною. Наблизившись разом до сина Бхарадваджи, могутнього воїна-колісничного,  
ті тигри серед людей облили його зливами гострих стріл, прикрашених пір’ям чаплі й павича. Однак Дрона 
прийняв тих героїв із привітною усмішкою, подібно тому як господар приймає гостей, які прийшли зі своєї  
волі, пропонуючи їм сидіння й воду. Стрілами сина Бхарадваджи, того стрільця з лука, були вони вдоволені,  
наче гості, о царю, бувають вдоволені привітністю, з’явившись у гостинну хату. Але всі вони не могли навіть 
глянути на сина Бхарадваджи, начебто на тисячопроменисте сонце пополудні, о володарю! Справді, Дрона,  
кращий з носіїв зброї,  обпалював усіх тих могутніх лучників потоками своїх стріл,  як сонце обпалює все  
своїми жаркими променями. Вражені так на прі, о царю, пандави і срінджайї не знаходили собі захисника,  
подібно слонам, зануреним у болото. А потужні стріли Дрони, пролітаючи під небом, виглядали мов промені  
сонця, яке обпалює все навколо.

На прі тій було вбито Дроною двадцять п’ять воїв-панчалів, які вважалися магаратхами, і схвалені були 
у такому званні Дхріштадьюмною. І серед усіх військ пандавів, а також панчалів, бачили хороброго Дрону, що 
вбиває одного за одним кращих з кращих воїв. Убивши сотню воїв серед кекайїв і змусивши їх до втечі з усіх  
боків, Дрона стояв, о великий царю, ніби сам Руйнівник із широко розкритою пащею. Панчалів, срінджайїв,  
матсьїв, кекайїв, а також пандавів, міцнорукий Дрона перемагав сотнями й тисячами. Голосні крики лунали  
від них, вражених стрілами Дрони, немов це лунали крики у лісі лісових мешканців, котрих палить вогнем.  
Там  боги,  гандхарви  й  покійні  предки,  о  царю,  рекли:  «Це  біжать  панчали  і  пандави,  разом  зі  своїми  
військами!». І справді, коли Дрона знищував так сомаків, ніхто не наважився підступити до нього й нікому не 
вдалося поцілити його.

І в той час як тривало те страшне зіткнення, таке згубне для кращих з героїв, Партха раптово почув 
ревіння  мушлі  Панчаджаньї.  Та  цариця  сурм,  у  яку сурмив  Васудева,  звучала  дуже  голосно.  Адже  коли 
боролися  доблесні  захисники  правителя  Синдху  й  коли  сини  Дхрітараштри  голосно  кричали  перед 
колісницею  Віджайї,  дзенькіт  лука  Гандіви  звідусіль  заглушався.  І  царствений  син  Панду,  втрачаючи 
самовладання, подумав:  «Напевно не все добре у Партхи, бо цариця сурм реве так голосно й каурави теж 
сповнені радости, і щохвилинно видають такі крики!». Подумавши так, зі стурбованою душею, Аджаташатру,  
син Кунті, сказав нащадкові роду Сатвата з перехопленим слізьми голосом, хоча і втрачаючи самовладання,  
він не випустив з уваги,  що потрібно робити слідом за цим і так звернувся до онука  Шині,  тура зі  свого 
прославленого  роду:  «Час  для  того  вічного обов’язку,  який  колись,  о  Шайнейє  (букв.  «онук Шині»),  був 
передбачений доброчесними для друзів стосовно друзів у часи нещасть, — цей час тепер настав. Міркуючи, о  
туре з роду Шині,  я не бачу навіть серед усіх воїв жодного, хто був би найбільш доброзичливим, ніж ти, о  
Сатьяко! Адже хто завжди прихильний і хто завжди відданий, той і повинен бути призначеним на виконання 
найважливішого завдання у часи нещасть,  — така моя думка.  Як Кешава завжди служить притулком для 
пандавів, достоту й ти, о нащадку роду Врішни, рівний Крішні в доблесті! А тому, я покладу тягар на тебе! І  
ти повинен його нести. І ніколи не повинен ти намір мій робити даремним! Арджуна — твій брат, друг і  
наставник! У цьому бою надай йому допомогу в час нещастя, о туре серед людей! Адже ти відданий правді, ти  
— герой і ти розсіюєш страх своїх друзів! Ти користуєшся популярністю у світі, завдяки своїм діянням, о  
герою, як правдоустий! Адже хто, о Шайнейє, борючись у битві заради друзів, залишає своє тіло й хто віддає 
двічінародженим усю Землю, ті однаково вважаються рівними.

Чулисьмо  про  багатьох  царів,  які  відправилися  на  небо,  віддавши  всю  цю  Землю  брахманам  за  
встановленими правилами. О справедливий душею, я прошу тебе, зі смиренно складеними долонями рук моїх,  
лише про одне: хай знайдеш ти плід, рівний даруванню брахманам усієї Землі, або щось набагато вище, ніж  
це, о володарю! Є один, а саме Крішна, який розсіює страх у друзів і завжди готовий заради них жертвувати  
своїм життям на прі! І ти — другий,  о Сатьяко! Тільки герой може надати допомогу героєві,  що виявляє 
доблесть на січі й домагається слави! Але не інший хтось, з простих людей! Тоді як Віджайя зайнятий зараз у  
такому  жахливому  побоїщі,  о  Мадгаво  (Сатьякі),  тож  немає  крім  тебе  іншого,  хто  може  бути  йому 
захисником!  Бо  якось,  вихваляючи  подвиги  твої  сотнями,  Пандава,  радуючи  мене  вельми,  знову і  знову 
згадував про них. І говорив він: «Легкий у вправлянні зі зброєю, здатний боротися різними способами, Сатьякі 
відрізняється  великою спритністю й  доблестю.  Обдарований  великою мудрістю,  обізнаний  на  всіх  видах 
зброї, він — герой, і ніколи не губиться в бою! Із широкими плечима й могутніми грудьми, могутній стрілець 
із лука,  наділений потугою й великою відвагою, він  —  магаратха, великий духом! Він учень мій і друг,  я 
милий йому, і він милий мені. Ставши моїм союзником, Ююдхана знищить кауравів! Якщо навіть Кешава й 
Рама, або Аніруддха чи Прадьюмна, могутній воїн на колісниці, чи  Гада та Сарана,16 або  Самба 17 разом з 
усіма врішни спорядяться у броні, о царю царів, для надання нам допомоги на головній ділянці найбільшого 
бою, то й тоді я призначу онука з роду Шині, того тигра серед людей, воістину відважного, на цю справу, бо, о 
великий царю, немає для мене тут іншого, рівного йому! — так, о  братику мій,18 говорив мені у Двайтавані 
Дхананджайя, розповідаючи позаочі про істинні твої чесноти на зборах шляхетних людей. Ти не повинен, о  
нащадку роду Врішни, зробити даремною ту надію Дхананджайї, а також і обох нас — мене і Бгіми!
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Коли я, мандруючи по різних місцях священних омивань, прямував у Двараку, я теж спостерігав там 
твою побожну відданість Арджуні. І коли ми були в нещасті, мною, о Шайнейє, не було помічено ні в кого 
серед інших, тієї добросердости, яку виявив до нас ти! Через своє шляхетне походження й через відданість  
нам, ти, о могутній лучнику,  повинен заради співчуття  до свого друга  й наставника, діяти, о міцнорукий,  
шляхом, гідним твоєї дружби й доблести, високого походження й правдивости, о нащадку з роду Мадгу! Адже 
Суйодхана, одягнений ув обладунки Дроною, раптово відправився переслідувати Арджуну. А ще перед цим,  
виїхали  переслідувати  його інші  могутні  вої  кауравів.  Страшний,  гучний  шум  чується  перед колісницею 
Віджайї! О Шайнейє, зволь відправитися туди скоріше, о нащадку з роду Мадгу! А Бгімасена й ми самі, готові  
до битви, разом з усіма військами, будемо стримувати Дрону, якщо він рушить проти тебе.

Подивися, о Шайнейє, на загони війська бгаратійського, яке тікає з бойовища: биті у січі, вони видають  
голосні крики!  Подібно океану,  який хвилюється силою могутнього вітру під час припливів та відпливів,  
військо сина Дхрітараштри, о братику мій,  приведене у хвилювання Савьясачином. Від безлічі  колісниць,  
людей  і  коней,  які  швидко  рухаються  всюди,  піднявся  пил  і  поширюється  над  усім  військом.  Дивися,  
Пхалгуна,  той  згубник  ворожих  героїв,  оточений  синдху-саувірами,  озброєними  пазуристими  піками  та 
списами,  і  прикрашеними  з  усіх  боків  вельмишановними  героями!  Не  відбивши  спершу  це  військо, 
неможливо буде вбити Джайядратху! Адже всі ці вої готові покласти свої життя заради правителя Синдху!  
Подивися на це зовсім неприступне військо синів Дхрітараштри, що наїжачилося стрілами і дротиками та  
осінене лісом прапорів, з безліччю коней і слонів! Почуй гуркіт їхніх барабанів і закличне виття їхніх сурм,  
їхні страшні левині рики й скрип ободів коліс колісниць! Почуй суремний рев їхніх слонів і важку ходу тисяч  
піхотинців. Слухай же й тупіт вершників, що мчаться трясучи землю!

Спереду Арджуни знаходиться військо правителя  Синдху,  а за ним — військо Дрони. Позаяк останнє 
досить численне, о тигре серед мужів, то ворог здатний заподіяти страждання навіть самому володареві богів! 
Потопаючий серед цього безмежного війська Арджуна, може навіть втратити своє життя! І якщо його буде 
вбито, як зможе жити тоді подібний мені? В усякому разі, опинись я бува в такому вельми сумному нещасті,  
то,  який тоді  сенс у житті?  Синювато-темний зовнішністю, юний роками,  із бавовноподібними у кучерях  
локонами,  прекрасний  для  погляду той  Пандава!  Спритно володіє  зброєю і  вправний у  різних  прийомах 
ведення  бою,  він,  міцнорукий,  увірвався,  о  братику мій,  у  військо  бгаратів при сході  сонця!  А день уже  
догоряє! І я не знаю, о нащадку роду Врішни, живий він чи ні! Але ж теє велике військо кауравів подібне  
океану!  О  братику  мій,  Бібхатсу  міцнорукий  проникнув  у  військо  бгаратів  зовсім  один,  а  воно  ж  бо 
непереборне навіть богами у великої битви. Мій розум сьогодні ніяк не звертається до битви! Та й Дрона,  
такий шалений у бою, вимотує моє військо. Тобі ж видно, о міцнорукий, як мчиться цей двічінароджений 
ратним полем! Коли різні завдання постають відразу всі разом, то саме ти досить досвідчений у виборі того,  
що належить спершу до уваги. І ти повинен, о нащадку роду Мадгу, зробити те, що є найбільш важливим і  
невідкладним! Серед усіх завдань, — я сам вважаю завжди, — це на допомогу Арджуні маємо звернути нашу 
увагу! Звільнення Арджуни в бою треба почати насамперед!

Я не боюся за нащадка роду Дашарха (Крішна), бо він охоронець і Володар всесвіту! Адже він у змозі, о 
братику мій, перемогти в бою навіть три світи, разом узяті! Речу тобі правду, о тигре серед людей! А що вже 
казати про це досить слабке військо сина Дхрітараштри! Арджуна, однак же, о нащадку роду Врішни, терпить 
муки від численних переваг супротивника у битві. Він може позбутися життя на прі! Тому ж бо я занепадаю 
духом! Відправляйся ти шляхом його, як і повинні подібні тобі робити для нього в такий час, відправляйся ж, 
за  моїм  наказом!  Серед  найбільш  видатних  героїв  роду  Врішни,  двоє  вважаються  атіратхами.  Це  — 
Прадьюмна міцнорукий і ти сам, о Сатвато, такий відомий! У володінні зброєю ти дорівнюєш самому Нараяні, 
силою дорівнюєш Санкаршані! Хоробрістю ти дорівнюєш Дхананджайї, о тигре серед мужів, перевершуючи 
Бгішму й Дрону, та усякого, хто добре вправний для бою. Сьогодні у світі доброчесні говорять про тебе, о  
Мадгаво, тигре серед людей: «Немає нічого в цьому світі недосяжного для Сатьякі!».  Тому роби те, що я 
скажу тобі, о могутній! Адже тут у людей і в обох — у тебе і у Партхи, є справжнє уявлення про високе  
походження і моральність,  про вченість та інші чесноти.  І ти,  о міцнорукий,  не повинен зруйнувати його 
тепер! Жертвуючи самим життям, таким дорогим кожному, лети ратним полем, як герой! Бо ж, о Шайнейє,  
нащадки роду Дашарха не  піклуються  про збереження  свого  життя у  бою!  Уникнення битви,  відсутність 
твердости і втеча з поля бою — це звичай боягузів і ницих, його ніколи не дотримуються дашархи. Арджуна,  
справедливий душею, є твоїм наставником, о братику мій! Васудева ж, о туре з роду Шині, є наставником і  
твоїм, і мудрого Партхи. Тож знаючи ці дві причини, я мовив тобі це. Не зневажай же моїми словами, бо я — 
наставник твого наставника! І це, сказане мною, схвалено Васудевою і Арджуною. Я сказав тобі сущу правду!  
Відправляйся ж туди, де перебуває Дхананджайя! Приймаючи ці слова мої, о воістину відважний, проникни, о 
братику мій, у це військо злісного сина Дхрітараштри! І проникнувши в нього належним чином, ти, борючись  
із могутніми воями на колісницях, покажи, о Сатвато, такі подвиги, які гідні тебе!».

Так вістить розділ вісімдесят п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  8 6
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Почувши  ті  слова,  повні  любови  та  сердечности,  супроводжувані  солодкими  звуками,  своєчасні  й 

чудові, сказані з повною неупередженістю Царем справедливости, той бик з роду Шині — Сатьякі, о кращий з 
роду  Бгарати,  промовив  у  відповідь  Юдхіштхірі:  «Я  вислухав  усі  ці  слова  твої,  які  ти  сказав  мені,  о  
нев’янучий славою, слова, перейняті справедливістю, чудові й, що ведуть до слави, заради Пхалгуни! Адже в 
такий час,  побачивши подібного мені,  відданого тобі  друга,  ти зволь,  о  царю царів,  лише наказати мені,  
достоту так само, як це ти міг би зробити самому Партсі! Щодо мене, то я анітрішки не збираюся берегти своє 
життя заради Дхананджайї. Коли, до того ж, я отримав уже твій наказ, що ж є ще такого, чого я не повинен  
буду зробити в цій великій битві? За твоїм наказом, я зможу боротися із трьома світами разом з їхніми богами, 
асурами й людьми,  о володарю людей!  А що вже казати про слабосиле військо сина Дхрітараштри!  Але 
сьогодні я поборюся з військом Суйодхани, підступаючи до нього з усіх боків, і одержу над ним перемогу на  
прі, о царю! Речу тобі правду! Здоровим і неушкодженим я досягну Дхананджайї, здорового і неушкодженого, 
і коли буде вбитий Джайядратха, я знову, о царю, повернуся до тебе!

Та мені необхідно, однак, повідомити тобі про всі слова Васудеви і мудрого Пхалгуни! Мене настійливо 
вмовляв знову і знову Арджуна, серед усього війська так, і при цьому Васудева це чув: «Сьогодні, о Мадгаво, 
прийнявши  шляхетне  рішення  вступити  у  битву,  охороняй  пильно  царя,  поки  я  не  вб’ю  Джайядратху. 
Доручивши охорону царя тобі, о міцнорукий, або Прадьюмні, могутньому воїнові на колісниці, я спокійно 
рушу на Джайядратху. Адже ти знаєш Дрону, шаленого в битві, який вважається найкращим серед воїв. І ти 
постійно  чув  також  про  клятву  Дрони,  о  Мадгаво!  Син  Бхарадваджи  нетерпляче  жадає  схопити  Царя 
справедливости! І Дрона здатний також зломити Юдхіштхіру в бою! При такому ході справи, доручивши тобі  
охорону Царя справедливости,  кращого з  людей, я відправлюся сьогодні  на знищення правителя  Синдху! 
Убивши Джайядратху, я неодмінно повернуся сюди, о Мадгаво! Дивися ж, щоб Дрона не зміг схопити силою 
Царя справедливости у бою! Якщо ж він, кращий з мужів, буде схоплений сином Бхарадваджи, о Мадгаво, 
тоді вбивство Джайядратхи не відбудеться й великим буде моє горе! І якщо, о кращий з людей, так трапиться 
з  правдоустим  Пандавом,  то  либонь  нам  знову  доведеться  відправитися  до  лісу!  І  та  перемога  моя  над  
Джайядратхою, цілком очевидно, буде безперечно марною, якщо Дроні, збудженому гнівом, удасться схопити 
Юдхіштхіру на прі! Тому сьогодні ти, о міцнорукий, щоб зробити мені приємне, о Мадгаво, а також заради  
перемоги моєї та слави, охороняй царя!».

В  такий  спосіб,  як  бачиш,  ти  переданий  мені  під  мою опіку  Савьясачином,  який  постійно  вбачає  
небезпеку для тебе від сина Бхарадваджи, о володарю! І ти, о міцнорукий, постійно бачиш, що немає нікого 
іншого, крім сина Рукміні Прадьюмни, хто міг би виступити суперником Дроні на січі, о володарю! Та й мене 
також вважаєш ти гідним суперником мудрого сина Бхарадваджи. Тому я не можу насмілитися зневажити 
цією високою довірою до мене й тим велінням наставника мого Арджуни, аби покинути тебе, о царю земний! 
Наставник Дрона, одягнений у невразливий панцир, завдяки спритності своїх рук, наздогнавши тебе на раті,  
буде грати тобою мов дитя пташкою! Якби син Крішни, із зображенням макари на своєму прапорі та з луком у  
руці, був тут, тоді я звичайно передав би йому тебе, бо він захистив би тебе, як сам Арджуна! Ти повинен  
піклуватися про свій власний захист! Якщо я піду, хто ж тоді буде захисником твоїм, хто може виступити в 
битві  проти Дрони,  коли я  відправлюся  до Пандави?  Хай  не  буде  в  тебе  побоювань стосовно Арджуни!  
Міцнорукий, ніколи він не засмучується, який би важкий тягар не покладав він на себе! Ті вої, які протистоять 
йому,  — саувіраки і сайндхава-паурави, та ті,  які прийшли з півночі та з півдня, й ті, о царю, які очолені 
Карною і  знані  як видатні з  воїв  на колісницях,  — всі  вони не варті  й шістнадцятої  частки розгніваного  
Арджуни!

Вся Земля, піднімися вона проти нього, разом з богами, асурами і людьми, з усіма племенами ракшасів,  
о царю, з кіннарами і могутніми зміями, — загалом усе движне і недвижне, не в змозі протистояти Партсі в  
бою!  Коли  ти  знаєш  про  це,  о  великий  царю,  нехай  розвіється  твій  страх  за  Дхананджайю!  Там,  де  
перебувають обидва ті героя, могутніх лучника, — обидва Крішни, воістину відважні, — там ніякого лиха для 
їхньої справи аж ніяк не може трапитися! Подумай про божественну могутність, про досконалість у володінні  
зброєю, про спритність і про лють на ратоборстві, а також про вдячність і співчуття брата свого! Подумай  
також,  о  царю,  про  дивовижне  знання  зброї,  яке  виявить  Дрона  в  бою,  коли  я  покину  це  місце,  щоб 
відправитися до Арджуни! Адже наставник, о царю, несамовито воліє схопити тебе, прагнучи також зробити 
клятву свою правдивою, о нащадку Бгарати! Подбай сьогодні про власний свій захист! Хто ж буде охороняти  
тебе, коли я виїду, на кого покладаючись, о Партхо, можу я відправитися до Пхалгуни? Адже, не передавши  
тебе, о великий царю, комусь у цьому великому бою, я нізащо не відправлюся до Арджуни, о Кауравьє! Кажу  
тобі правду! Подумавши про це всебічно, о кращий з найрозумніших, і прийнявши те, що підходить для твого  
вищого блага, наказуй мені, о царю!».

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Це саме так, о міцнорукий, як ти говориш, о Мадгаво! І все ж, душа моя неспокійна стосовно Власника  

білих  коней,  о  найгідніший!  Я  докладу  великих  зусиль  для  свого  власного  захисту.  З  мого  дозволу  ти  
відправляйся туди, куди поїхав Дхананджайя! Поміркувавши своїм розумом про власний мій захист у бою і 
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про необхідність відправитися до Арджуни, я волію з цих двох можливостей останню: щоб ти, відправився  
туди.  Тож,  ти  приготуйся,  аби  відправитися  туди  куди  виїхав  Дхананджайя!  Мій  же  власний  захист 
забезпечить Бгіма могутній! Син Паршати разом зі своїми єдиноутробними братами і всіма могутніми царями,  
і  сини  Драупаді,  о  братику  мій,  будуть,  без  сумніву,  захищати  мене!  П’ятеро  братів-кекайїв  і  ракшас  
Гхатоткача,  Вірата,  Друпада  і  Шикхандін,  могутній  воїн  на  колісниці,  й  Дхріштакету,  сповнений сили,  і  
Кунтібходжа, о найгідніший, Накула та Сахадева, а також панчали та срінджайї,  — всі вони, о братику мій, 
будуть, без сумніву, досить старанно захищати мене!

Дрона зі  своїм військом і  Крітаварман,  не в  змозі  будуть  побити нас або заподіяти мені  шкоди.  А 
Дхріштадьюмна, приборкувач ворогів, проявляючи свою доблесть, буде стримувати лютого Дрону в бою, як 
берег  морський  стримує  житло макарів. Там,  де  буде  перебувати,  в  запалі  битви,  син  Паршати,  згубник 
ворожих героїв, туди ніколи не зможе підступити могутнє військо Дрони. Цей герой вийшов із палаючого  
вогню для знищення Дрони, одягнений у панцир, озброєний луком, стрілами та мечем, і в дорогих прикрасах. 
Відправляйся  цілком  упевнено,  о  Шайнейє,  і  не  тривожся  за  мене!  Дхріштадьюмна,  збуджений  гнівом, 
стримає Дрону в бою!

Так вістить розділ вісімдесят шостий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 7
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Почувши ці слова Царя справедливости, той бик з роду  Шині, побоюючись осуду Партхи, якщо він 

покине  царя  земного,  і  особливо  бажаючи  вберегти  себе  від  осуду  людей  за  неслухняність  Юдхіштхірі, 
подумав  про  себе:  «Хай  не  скажуть  люди  про  мене,  що  я  злякався,  відправляючись  до  Пхалгуни!».  
Розмисливши  про  це  безліч  разів,  Сатьякі,  нескоримий  на  раті,  той  бик  серед  людей,  сказав  Цареві  
справедливости такі слова: «Якщо ти вважаєш, що захист твій достатній, — гаразди хай будуть з тобою, о  
володарю народів, — то я виконаю веління твоє та піду за Бібхатсу! Бо немає нікого в трьох світах, хто був би  
миліше для мене, чим Пандава, о царю, — говорю тобі правду! Я піду його шляхом, за твоїм велінням, о  
милостивий! Адже немає нічого такого, чого б я колись не зробив для тебе! Бо як веління наставника мого, 
завжди особливо важливе для мене, о кращий з людей, так і твоє веління винятково важливе для мене ще  
більше. Адже брати твої — Крішна і Пандава, завжди роблять те, що приємно тобі. Знай же, о туре серед  
царів, що я завжди виконую те, що приємно їм обом!

Приймаючи  наказ  твій  головою  своєю  заради  Пандава,  о  володарю,  я  відправлюся  до  нього, 
прорвавшись крізь цей непроникний шерег,  о найкращий з людей!  Розгніваний, я проникну крізь  військо  
Дрони, як риба — крізь море, і рушу туди, о царю, де перебуває цар Джайядратха, де стоїть він, покладаючись 
на своє військо, нажаханий перед Пандавом, захищений кращими з видатних воїв-колісничних: сином Дрони, 
Карною, Кріпою та іншими. Відстань звідси, о володарю народів, я думаю, становить три йоджани, до того 
місця, де стоїть зараз Партха, готовий до вбивства Джайядратхи! Однак, хоча він і перебуває на відстані трьох 
йоджан, я все ж піду його шляхом із твердим серцем і залишуся з ним, о царю, поки правитель Синдху не буде  
вбитий! Адже хто з людей вступить у битву без наказу керівника? І хто, подібний мені, одержавши наказ, як я 
від тебе, о царю, не став би боротися? Я знаю те місце, куди я повинен відправитися, о володарю! Рясний 
залізними  прутами,  дротиками,  булавами,  піками,  шаблями  і  двосічними  мечами,  щитами  і  списами,  та 
найкращими з кращих стрілами й луками — я розхитаю цей океан війська!

Це військо слонів, яке бачиш ти, складається з тисячі слонів, що належать до роду за назвою Анджана,  
— всі вони наділені великою міццю, і на спинах їх сидять безліч млеччхів, що захоплюються битвою і вправні  
у  ній.  Ці  слони,  виглядом  подібні  до  хмар,  о  царю,  стікаючи  мадою,  немов  дощові  хмари,  ніколи  не  
відвертаються від битви, будучи спонукувані своїми вершниками. І не може бути для них поразки, о царю, за 
винятком випадків, коли вони бувають убиті! Потім, з іншого боку, ці вої-колісничні, яких ти бачиш з усіх  
боків, о царю, усі належать до царського роду і є магаратхами, на прізвисько «рукмаратхи» «власники золотих 
колісниць». Вони майстерні у володінні зброєю і у герцях на колісницях, а також зі спин слонів, о володарю  
народів! Вони повністю пройшли науку володіння зброєю і добре обізнані на кулачному бою. Здатні боротися 
булавами і майстри рукопашного бою, вони однаково спритні в нанесенні ударів шаблями і в нападі з мечем і  
щитом.  Вони  хоробрі  й  добре  навчені,  та  суперничають  у  доблесті  один  з  одним.  Щодня,  о  царю,  вони 
жадають убивати якнайбільше людей на прі.

Ці вої  підлеглі  Карні,  о царю, і  віддані Духшасані.  Навіть Васудева вихваляє їх як видатних з воїв-
колісничних. Спонукувані постійно бажанням робити приємне для Карни, вони слухняні його волі. Це за його  
наказом,  о  царю,  вони повернулися  від  переслідування  Шветавахани і  тому,  не  поранені  та  не  стомлені,  
одягнені  в  міцні  обладунки,  з  тугими  луками,  напевно,  виступили  проти  мене  також  за  велінням  сина 
Дхрітараштри! Розтрощивши їх у бою, заради блага твого, о Каураво, я після цього піду шляхом Савьясачина! 
А ці інші слони, о царю, числом у сім сотень, яких ти бачиш одягнених у збрую й добре прикрашених, на чиїх 
спинах сидять  кирати,  — їх,  разом з  безліччю слуг,  що їх  обслуговують,  цар  киратів,  схоплений раніше 
Савьясачином, дарував  йому,  бажаючи зберегти своє життя.  Вони, о царю, колись використовувались для 
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виконання твоїх робіт. Тепер же вони збираються боротися проти тебе самого. Зверни увагу на цю мінливість 
часу!

Ці ж їхні вершники — кирати, непереборні в бою. Добре обізнані в мистецтві боротьби зі слонів, всі  
вони походять з роду Агні. Всі вони раніше були переможені в бою Савьясачином і тепер старанно чекають  
мене, слухняні волі Дурьйодхани. Посікши їх своїми стрілами, о царю, цих киратів, непереборних на прі, я  
відправлюся слідом за Пандавою, цілком поглиненим убивством правителя  Синдху.  А ці інші велетенські 
слони, з роду Анджана, з міцною шкірою, добре навчені, з тічкою на щоках і з рота, й добре прикрашені  
всілякою збруєю, цілком золотою, невідступно наздоганяють ціль у бою, о царю, і подібні в битві самому 
Айраваті. Вони прибули з Північної гори (Хімаван), і на них роз’їжджають люті дасью, з міцними м’язами, усі 
— найчудовіші вої, одягнені в кольчуги з воронованої сталі. Там серед них є такі, які народилися з коров’ячої  
утроби, і є народжені з мавпячої утроби, і ще такі, що народилися від утроби різних інших істот, а також  
народжені з людської утроби. Це підрозділ війська млеччхів, нечестивих і злобливих, які живуть у твердинях 
Хімавану, який на відстані здається димчастим.

Отримавши все це й ціле юрмисько слонів, а також Кріпу й сина Сомадатти, і Дрону, найчудовішого з  
воїв-колісничних,  також  царя  країни  Синдху  і  Карну,  Дурьйодхана  думає  зневажливо  про  пандавів! 
Спонукуваний долею, він вважає себе вже при своїй меті. Однак усі вони, названі мною, потрапивши під мої  
стріли,  не визволяться від мене,  о Каунтейє,  якщо навіть були б вони наділені  швидкістю думки! Вельми 
шановні завжди Дурьйодханою, який залежить від геройської доблести інших, вої ті прийдуть до загибелі,  
мордовані  хмарами  моїх  стріл.  А  ці  інші  вої  на  колісницях,  які,  о  царю,  видніються  там,  із  золотими 
прапорами, непереборні,  — ці називаються камбоджами, якщо ти чув.  Вони хоробрі й добре виховані,  та 
незмінно віддані науці зброї. Бажають гаразду один одному, адже всі вони міцно згуртовані. Вони становлять 
ціле акшаухіні розгніваних воїв у сина Дхрітараштри, о нащадку Бгарати, і стоять приготувавшись старанно, 
заради мене, захищені героями кауравами. Невсипно пильні, о великий царю, вони стоять, зосередивши свою 
увагу саме на мені! Але їх неодмінно я розтрощу, як вогонь знищує суху траву!

Тому нехай ті,  хто займається спорядженням колісниць,  покладуть,  о  царю,  всі  сагайдаки й усілякі  
бойові засоби належним чином у мою колісницю. І справді, у такій лютій січі, належить узяти зброю різних  
видів. Нехай колісниця буде оснащена  п’ятьма невід’ємними елементами,19 як це запропоновано вчителями 
військової справи, бо я повинен буду поборотися з камбоджами, лютими, мов отруйні змії. Я повинен буду 
також поборотися з киратами, оружними різними видами зброї та здатними боротися всякою зброєю, злими, 
мов зміїна  отрута  й  вправними у  боротьбі,  тими киратами,  які  завжди  обласкані  самим Дурьйодханою і  
завжди бажають блага  своєму цареві.  Я повинен будуть  також поборотися  із  шаками,  доблестю рівними 
самому Шакрі, лютими, подібно вогню, і неприступними, подібно палаючому полум’ю. Також і з безліччю 
інших різних воїв, о царю, — непереборних, невблаганних і одержимих у бою, я повинен буду поборотися в 
битві.  Тому  нехай  найчудовіші  коні,  відзначені  сприятливими  ознаками,  будуть  знову  запряжені  в  мою 
колісницю, після того як вони відпочили, напилися води й повалялися по землі!».

І  після цих слів Сатьякі,  цар Юдхіштхіра велів покласти в його колісницю всі  сагайдаки й усіляке 
бойове приладдя, а також різні види зброї. Потім конюші відпустивши чотирьох його чудових коней на всі  
сторони, напоїли їх смачною водою для збудження. І після того як вони напилися води й покачалися по землі, 
викупалися  й  попоїли  корму,  та  стріли  з  них  були  витягнуті,  а  самі  вони  були  прикрашені  золотими 
плетеницями, — тих чотирьох коней, старанно навчених, мастю подібних до золота, і швидких, жвавої вдачі й 
надзвичайно слухняних, запріг, прикрашених у золоту збрую, в колісницю Сатьякі, як слід, молодший брат  
Даруки. І колісниця та була оснащена високим прапором із зображенням лева увінчаного золотою гривою, і  
прикрашена прапорцями кольору білих хмар, і покрита золотими візерунками, які мерехтіли дорогоцінними 
каменями й коралами, і височів над нею парасоль, встановлений на золотім ратищі, й була заповнена вона  
безліччю усякої зброї. І коли коні були упряжені, молодший брат Даруки — візник і улюблений друг Сатьякі, 
доповів йому, подібно тому як сповіщає про це Маталі — Васаву, що колісниця вже закладена.

Тоді, зробивши омивання і очистившись, Сатьякі, над яким були зроблені сприятливі обряди, велів дати 
багато золотих нішків тисячі  брахманів-снатаків,  що закликали на нього благословення.  І освячений тими 
благословеннями,  він,  найкращий  з  прекрасних,  що  заслуговує  почесного  напою,  випивши  тоді  меду 
кайлавата,  виглядав  вельми  блискуче,  з  почервонілими  від  хмелю  очима.  Доторкнувшись  до  спижевого 
дзеркала  і  сповнений великої  радости,  він  удвічі  підсилився  у  своїй  потузі,  уподібнившись блискаючому 
вогню. І потім, коли він, кращий з воїв-колісничних, одягнений у панцир і добре прикрашений, узяв до себе на  
коліна лук зі стрілами, над ним був зроблений брахманами сприятливий обряд для відводу зла. І юні дівчата 
ушанували його зливами смажених зерен, пахощами й гірляндами квітів. Потім він із шанобливо складеними 
долонями рук, поклонився ногам Юдхіштхіри й той поцілував його в голову. Після цього він зійшов на свою 
могутню колісницю. І тоді ті коні, жваві й добре вгодовані, швидкі наче вітер і непереможні, родом з країни  
Синдху, грайливо помчали ту переможну колісницю.

Потім Сатьякі,  всією суттю своєю сповнений радости,  звернувшись до Бгіми, який слідував за ним,  
сказав йому: «Ти, о Бгімо, охороняй царя, бо це найперший твій обов’язок! Прорвавши лави цього війська, 
чий час уже настав, я проникну в нього. Чи тепер, чи опісля, але захист царя — твій найвищий обов’язок! Ти 

100



знаєш мою геройську доблесть, я ж знаю твою, о приборкувачу ворогів! Тому вертайся, о Бгімо, якщо ти  
бажаєш зробити мені приємне!». На такі слова Сатьякі, той промовив йому: «Відправляйся тоді для успіху  
твоєї справи! Я захищу царя, о кращий з людей!». На ці сказані слова той нащадок роду Мадгу промовив у  
відповідь  Бгімасені:  «Швидше  відправляйся,  відправляйся  назад,  о  Партхо!  Сьогодні  перемога  моя  
безсумнівна!  Бо перейнятий любов’ю до мене й відданий, ти сьогодні слухняний моїм бажанням! Адже і  
сприятливі знамення, о Бгімо, також віщують мені, що перемога моя безсумнівна! Після того як злобливий 
правитель Синдху буде вбитий шляхетним Пандавою, я без сумніву обійму царя, справедливого душею!».

Сказавши  такі  слова  Бгімі  й  відпустивши  його,  той  шляхетний  воїн  почав  пильно  розглядати  твоє 
військо, подібно тому як тигр озирає стада антилоп. І військо твоє, побачивши його, що так на нього дивився, 
о  володарю людей,  впало знову в замішку й  почало сильно тремтіти.  Тоді  Сатьякі  той,  бажаючи бачити 
Арджуну за велінням Царя справедливости, о царю, раптово кинувся проти твого війська.

Так вістить розділ вісімдесят сьомий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 8
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Тоді як Ююдхана, бажаючи битися, рушив проти твого війська, Цар справедливости, о великий царю,  

оточений  своїм  військом,  пішов  за  Ююдханою,  щоб  досягти  колісниці  Дрони.  Потім  син  царя  панчалів 
Дхріштадьюмна,  нескоримий  у  битві,  та  цар  Васудана,  обоє  гучно  виголосили  серед  війська  пандавів: 
«Підходьте, бийте швидко і обрушуйтеся на ворога так, щоб Сатьякі, нескоримий, міг вільно пройти крізь  
лави кауравів! Бо багато могутніх воїв-колісничних намагаються перешкодити йому!». Так говорячи, могутні  
вої пандавів стрімко наскочили на твоє військо. Справді, всі вони кинулися туди з вигуками: «Ми неодмінно  
переможемо тих воїв!». І тоді голосний гук лунав перед колісницею Ююдхани. Величезне військо твого сина,  
змушене тремтіти перед героєм з роду Сатвата, о великий царю, було розбито ним на сто куп хоробрих, які  
все ще билися. І коли той шик розсічений був так, онук Шині, могутній воїн на колісниці, розтрощив сімох  
героїв,  могутніх  лучників,  на  передній  ділянці  ворожого  війська.  Перелякані,  сильно  биті  й  притиснуті  
міцноруким воїном, герої ті покинули поле бою, побачивши ту надлюдину.

І від колісниць зі зламаними осями й розбитими сидіннями, о найгідніший, від коліс покотом у різні  
боки, від зрубаних і повалених прапорів, від днищ колісниць і прапорів, від головних уборів, прикрашених  
золотом, від людських рук,  змащених сандалом і прикрашених браслетами ангада, о володарю народів, від 
людських стегон, що нагадують хоботи слонів або звивисті тіла змій, — чим була покрита земля, о кращий з  
чоловіків, — від місяцеподібних облич, прикрашених чудесними сережками, волооких воїв, які лежали усюди  
на ратнім полі, о нащадку Бгарати, сама земля виглядала красно! Від полеглих на землю слонів, розсічених 
різним  чином  і  подібних  до  стрімчаків,  вона  виглядала  надзвичайно  красиво,  немов  велика  рівнина  в  
пагорбах. Розтрощені тим довгоруким героєм і позбавлені життя коні, упавши на землю, виглядали гарно у 
збруї  зробленій із блискучого золота й прикрашеній нитками перлів, та у строкатих чудесних панцирах. І  
знищивши  різні  види  твого  війська,  той  нащадок  роду  Сатвата  проникнув  у  твою  бойову  лаву,  сильно 
вимотавши й примусивши тікати все твоє військо. Потім Сатьякі побажав іти тим шляхом, яким до нього 
відправився Дхананджайя. Однак він був зупинений Дроною.

Зіткнувшись  із  сином  Бхарадваджи,  о  найгідніший,  Ююдхана,  сповнений  гніву,  не  зупинився,  як 
громадище вод при зіткненні з берегом морським. Дрона, однак же, стримуючи в бою Ююдхану, могутнього  
воїна  на  колісниці,  простромив його  п’ятьма  гострими стрілами,  здатними проникати в  життєво  важливі  
місця. Сатьякі ж, о царю, в тій січі поцілив Дрону сімома стрілами, відточеними на камені й оснащеними 
золотим ратищем і оперенням чаплі та павича. Але Дрона боляче потривожив свого супротивника, його коней 
і  візника  шістьма стрілами.  І  Ююдхана,  той могутній  воїн на колісниці,  не зміг  стерпіти такого подвигу  
Дрони. Видавши левиний клич,  Сатьякі  тоді  стрілив Дрону десятьма стрілами, потім шістьма й потім ще  
вісьмома іншими. І знову Ююдхана влучив Дрону десятьма стрілами, його візника — однією і чотирьох коней 
його — чотирма стрілами. А іншою стрілою він простромив його прапор у тій битві,  о найгідніший! Тоді 
Дрона стрімко покрив його разом з кіньми, візником і прапором швидколітними стрілами, немов хмарами 
сарани. Достоту так само і Ююдхана безстрашно покрив Дрону безліччю швидких стріл. І тоді Дрона сказав  
йому:  «Твій  наставник  Арджуна  утік  геть,  мов  боягуз,  залишивши  поле  бою,  бо,  залишаючи  мене 
протиборчого йому, він проїхав праворуч. Ти теж, о нащадку роду Мадгу, не підеш від мене живим сьогодні,  
коли я борюся з тобою, якщо ти, подібно своєму наставникові,  не втечеш притьмом, залишивши мене на  
бойовищі!».

С а т ь я к і  с к а з а в :
За велінням Царя справедливости я повинен іти шляхом Дхананджайї! Добробут нехай супроводжує  

тебе, о брахмане! Хай не буде в мене втрати часу через битву з тобою!
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Сказавши так, онук Шині об’їхав стороною наставника і раптово кинувся вперед, о царю! І звернувшись 

до  свого  візника,  він  сказав  йому:  «Дрона  буде  всіляко  докладати зусиль,  щоб перешкодити мені.  Поїдь 
старанно в бою, о візнику, і слухай ці важливі слова мої! Ген-де видніється військо аванті, у великому блиску,  
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а безпосередньо за ним — то могутнє військо з жителів півдня (сучасн. Декан). Наступне за ним — то велике 
військо бахліків, а поруч із бахліками стоїть і могутнє військо Карни, готове до бою. Розділені одне з одним,  
але належні одне до одного, всі вони, о візнику, не покинуть бойовища! Досягши відкритого проміжку між 
цими  військами,  поганяй  хутко  коней!  Тримаючись  помірної  швидкости,  вези  мене  туди,  о  візнику,  де 
видніються бахліки з різною піднятою зброєю та численними воями — жителями півдня, очолені сином сути,  
чиє  військо  постає  погляду,  військо,  яке  складається  зі  слонів,  коней  і  колісниць,  включаючи  також  і 
піхотинців, котрі походять з різних країв!».

Сказавши  так  багато  візникові  своєму,  він,  уникаючи  брахмана  Дрони,  стрімко  прорвався  туди,  де 
перебувало люте й могутнє військо Карни. Розпалений гнівом Дрона, проте, невідступно переслідував його,  
сіючи на нього безліч стріл,  тоді  як міцнорукий Ююдхана все просувався вперед,  не обертаючись назад. 
Вразивши  досить  велике  юрмисько  Карни  гострими  стрілами,  Сатьякі  проникнув  у  безкрайнє  військо 
бгаратів.  Коли  ж,  однак,  Ююдхана  проникнув  туди  й  загони,  протиборчі  йому,  розбіглися,  шалений 
Крітаварман почав стримувати Сатьякі. Але вразивши нападаючого на нього супротивника шістьма стрілами, 
відважний Сатьякі вбив миттєво чотирьох його коней чотирма іншими стрілами. І потім знову шістнадцятьма  
прямими, швидколітними стрілами Сатьякі простромив Крітавармана посеред грудей. Битий безліччю стріл з 
тонко відточеним вістрям, які посилав нащадок роду Сатвата, о великий царю, Крітаварман не зміг стерпіти 
цього. Поклавши на лук стрілу з вістрям у вигляді телячого зуба, подібну отруйній змії та швидку наче вітер, і  
натягнувши тятиву, о царю, аж до самого вуха, він прохромив груди Сатьякі. І з опереним ратищем, та стріла,  
пробивши броні і пройшовши наскрізь тіло, устромилася в землю, обагрена кров’ю.

Потім Крітаварман, знавець найвищої зброї, о царю, розсік безліччю стріл його лук разом з тятивою і  
стрілою, покладеною на ній. І слідом за цим, збуджений гнівом, о царю, він у тій битві простромив Сатьякі,  
воістину відважного, між сосків десятьма гострими стрілами. І коли лук його був розсічений, Сатьякі, кращий 
з  дужих,  уразив  дротиком  у  правицю Крітавармана.  Взявши  потім  інший  тугий  лук,  доблесний  Сатьякі  
швидко почав метати стріли сотнями й тисячами, та огорнув ними з усіх боків Крітавармана разом з його 
колісницею.  Обгорнувши  густо  тим  потоком  сина  Хрідіки,  Сатьякі  тоді  стрілою із  серповидним  вістрям 
відітнув  голову його візникові.  І  візник сина Хрідіки,  убитий так,  упав  з  величезної  колісниці.  І  тут  коні 
Крітавармана,  коли  візник  його  був  убитий,  помчалися  геть  з  усією  стрімкістю.  Тоді  правитель  бходжів  
(Крітаварман) безстрашно сам стримав коней і з луком та стрілами у руках став, готовий до бою. І той подвиг  
його голосно привітали його війська. Вільно зітхнувши лише хвилинку, він погнав потім своїх добрих коней.  
Сам же, позбавлений страху, він вселяв ворогам своїм великий страх. А Сатьякі тим часом від’їхав уперед від  
нього, тоді як сам Крітаварман кинувся проти Бгімасени.

Сатьякі  ж,  зі  своєї  сторони,  вибравшись із  війська  Дрони,  помчався  стрімко  до могутнього  війська 
камбоджів. Але стримуваний там численними хоробрими й могутніми воями-колісничними, Сатьякі, воістину 
відважний,  не  зміг  тоді,  о  царю,  рушити  ні  на  крок.  Тим  часом  Дрона,  розташувавши  своє  військо  в  
належному ладу і поклавши тягар про захист його на правителя бходжів, рішуче рушив у запалі тої битви на 
Ююдхану,  з  бажанням поборотися.  І  в час коли він переслідував  так Ююдхану ззаду,  найголовніші  вої  з 
війська пандавів,  розгнівані,  почали стримувати його.  Панчали ж натомість,  очолені  Бгімасеною,  досягши 
сина Хрідіки, видатного з усіх воїв-колісничних, втратили свій запал, будучи зупинені, о царю, відважним  
Крітаварманом, який виявляв свою доблесть.  Хоча й трохи зневірені  духом,  всі  вони боролися з  великим 
завзяттям. А він безстрашно стримував їх потоками своїх стріл, разом зі стомленими їхніми тваринами. Однак  
стримувані  так  правителем бходжів,  хоробрі  вої  з  війська  пандавів,  жадаючи боротися  з  військом  самих 
бходжів, стояли, подібно шляхетним своєю родовитістю ратникам, домагаючись великої слави.

Так вістить розділ вісімдесят восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8 9
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Наше  військо  однаковою  мірою  складається  з  різних  видів,  воно  рівною  мірою  розглядається  як 

найчудовіше. Так само воно вишикувано в бойові лави, відповідно до встановлених правил, і рівною мірою 
воно  численне,  о  Санджайє!  Воно  постійно  доглянуте  нами  й  воно  завжди  віддане  нам.  Воно  велике  за  
чисельністю і являє вельми надзвичайне видовище, і доблесть його випробувана заздалегідь. Вої в ньому не  
занадто  старі  й  не  занадто  молоді.  І  вони  не  худі  й  не  занадто  товсті.  Чемні  в  поводженні,  схильні  до 
довголіття та з міцні статурою, вони вільні від хвороб. Вони одягнені в бойові обладунки і озброєні добрим 
оружжям,  вони  вправні  у  різних  видах  застосування  зброї.  Вони  обізнані  у  верховій  їзді  на  слонах,  у  
просуванні вперед і швидкому відході назад, у спритному нанесенні ударів, у виступі в похід і відступі. Безліч  
разів вони випробовувалися в керуванні  слонами, конями й колісницями. І  будучи  випробувані  належним 
чином, вони задоволені оплатою, не через одну родовитість, не з прихильности й не через родинні зв’язки. І  
не було у війську моєму такого, хто прийшов би випадково, не будучи покликаний, або ж не одержував би  
оплати.

Моє військо складається з людей родовитих і шляхетних, які задоволені, нагодовані досита й покірні.  
Воно користуються  заслуженими почестями й  прихильністю,  овіяне  славою й відзначене  мудрістю.  Воно 
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охороняється, о сину мій, головними з наших радників і багатьма іншими, зайнятими в головних справах, з  
яких усі  — найчудовіші з людей, подібні до самих охоронців світу! Воно охороняється також численними 
царями земними, які бажають зробити приємне для нас і примкнули до нас по своїй волі, разом зі своїми  
військами  і  прихильниками.  Справді  ж,  військо  наше  подібне  великому  океану,  наповненому  водами 
незлічимих потоків, які течуть з усіх боків. Воно багате конями й колісницями, які нагадують, хоч і безкрилі  
вони, крилатих тварин, що ширяють над плесом океану. Вої в цьому океані війська заміняють його невичерпні  
води, а вершники і запряжні тварини становлять його страшні, здійняті хвилі. Незліченні пращі, мечі й булави, 
дротики, стріли та списи заміняють у ньому риб. Багате прапорами і оздобленням, воно прикрашене перлами 
замість  прибережної  гальки.  Швидко  мчаться  в  ньому  вершники  і  запряжні  тварини,  здіймаючись  ними 
замість могутніх поривів вітру. Дрона заміняє в ньому найглибшу безодню, а Крітаварман — великі вири в 
ньому.  Джаласандха являє  його могутніх  крокодилів,  а  Карна  — схід місяця,  надаючи йому гордовитого 
вигляду!

Коли той бик серед пандавів швидко помчався на одній-єдиній колісниці, о Санджайє, прорвавшись  
крізь океан мого війська, і коли Ююдхана також пішов за ним, я не бачу там навіть залишків від війська мого,  
після вторгнення Савьясачина й видатного з воїв-колісничних, того героя з роду Сатвата, о Санджайє! Бачачи 
їх обох, сміливих і безстрашних, які прорвалися там крізь передні лави війська, і  бачачи також правителя 
Синдху,  який опинився в  межах досяжности стріл лука  Гандіви,  які  тоді  дії  почали каурави,  спонукувані 
долею? У той страшний час, коли всі були поглинені єдиною рішучістю боротися, що ж відбулося з ними? Я  
думаю, о сину мій, що каурави, ті, які зібралися разом, уже поглинені самою Смертю! Бо ж їхня доблесть у 
бою не здається сьогодні вже такою, якою вона була колись. Крішна й Пандава проникнули обидва через той  
бойовий шик неушкодженими! І немає тут нікого, о Санджайє, здатного затримати їх! Багато ж ратників — 
могутніх  воїв на колісницях  — були  допущені  нами після належної  перевірки.  Всі  вони були  задоволені 
утриманням по заслугах кожного, інші ж — приємним словом. Немає в моєму війську, о сину мій, такого, хто 
без усякої причини не був би задоволений, бо кожний одержує призначену плату й харчування відповідно 
характеру його служби.

Не було в моєму війську, о Санджайє, жодного воїна, який одержував би меншу плату й утримання, ніж 
того він заслуговує, і не було, о сину мій, людини, яка одержувала плату простим металом. Адже я втішаю 
воїв, у міру моїх сил, дарунками, почестями й сидінням. Так само шануються вони моїми синами, о сину мій, і  
родичами разом із  друзями.  І  тепер вони переможені  Савьясачином і  відтиснуті  онуком  Шині,  тільки-но  
останні наздогнали їх на раті! Що ж це може бути інше, крім прояву долі? Той, хто охороняється в бою, і ті,  
хто  самі  охороняють,  о  Санджайє,  — для них шлях однаковий:  як для  захищеного,  так  і  для захисника! 
Побачивши в бою Арджуну, який стоїть перед правителем Синдху, які дії почав мій дурний син? Побачивши 
на ратнім полі  також Сатьякі,  який безстрашно проникнув у лави,  що ж надумав вжити Дурьйодхана,  які  
заходи почав, підхожі часу? Справді, побачивши їх обох, найкращих з воїв-колісничних, які уникли всіх видів  
зброї і, проникнули в лави мого війська, яке рішення прийняли мої вої у битві?

Я  думаю,  що  побачивши  Крішну  з  роду  Дашарха,  а  також  того  бика  з  роду  Шині,  котрі  рішуче  
виступили заради Арджуни, сини мої зажурилися! Я думаю, що побачивши моє військо, прорване героєм з 
роду Сатвата й Арджуною, а також кауравів, які тікають геть, сини мої зажурилися! Я думаю, що побачивши 
їхніх воїв-колісничних, які відступають у повній безнадії перемогти ворогів і прийнявши рішення кинутися 
тікати, сини мої зажурилися! Я гадаю, що побачивши сидіння колісниць, спустошені героєм з роду Сатвата й  
Арджуною, а також убитих ними воїв, сини мої зажурилися! Я думаю, що побачивши там коней, слонів і  
колісниці та тисячі хоробрих воїв, втікачами з поля бою, сини мої зажурені! Я думаю, що побачивши там  
коней,  позбавлених  своїх  хоробрих  вершників,  і  воїв,  позбавлених  своїх  колісниць  зусиллями  Сатьякі  й  
Партхи, сини мої зажурилися! Я думаю, що побачивши цілі юрмиська піхотинців, які тікають з бойовища в усі  
боки,  сини мої зажурилися!  Я думаю,  що побачивши тих обох героїв,  які  прорвалися крізь бойовий шик  
Дрони, непереможені навіть на мить, сини мої зажурені!

Я  приголомшений  жахливо,  о  сину  мій,  почувши,  що  Крішна  й  Дхананджайя,  нев’янучі  славою,  
проникнули обоє, разом із Сатьякі в моє військо! Після того як той найчудовіший воїн на колісниці серед 
шині, проникнув у моє військо і прорвався крізь лави бходжів, як же поводилися каурави? І коли пандави 
були притиснуті Дроною у бою, як тоді відбувалася там битва? Про те розкажи мені, о Санджайє! Адже Дрона 
володіє великою міццю, хоробрий, майстерний у володінні зброєю і твердий відвагою! Як могли панчали 
боротися з тим могутнім лучником на раті? Ті,  які бажають перемоги Цареві справедливости, вони мають  
найлютішу ворожнечу до Дрони.  Також і  син Бхарадваджи,  могутній  воїн  на колісниці,  проявляє  велику 
ворожість до них. І тому розкажи про те, що зробив Арджуна для здійснення вбивства правителя Синдху, — 
про все те розкажи мені, бо ж умілий ти вельми оповідати, о Санджайє!

Так вістить розділ вісімдесят дев’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  9 0
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Опинившись у нещасті через свою власну помилку, ти не повинен, о герою, так засмучуватися, подібно  

простій  людині!  Знаючи твою непридатність  до  справ і  твою пристрасність  до  синів  своїх,  а  також твоє  
двоїсте  ставлення  до  справедливості  й  ревнощі  до  пандавів,  і  чуючи  численні  сумні  твої  голосіння,  о 
найкращий з володарів людей, той могутній учитель усіх трьох світів, що знає істинну сутність усього в цих 
світах, — Васудева викликав тоді велику війну серед усіх кауравів! Через твою власну помилку наступила ця 
жахлива загальна загибель!  Бо протягом цих подій ніякої  доброчесної заслуги твоєї  не видно,  о  нащадку  
Бгарати, як на початку, так у середині і кінці! Адже поразка корениться повністю в тобі! Тому, знаючи про  
справжню сутність цього світу,  будь стійким і  слухай,  як відбувалася люта битва, подібна тій, яка велася 
колись між богами та асурами! Після того як онук  Шині,  воістину відважний,  проникнув  у твоє військо,  
партхи, на чолі з Бгімасеною, теж рушили проти твоєї раті. І тих пандавів, котрі стрімко і з лютим виглядом 
підступали разом з їхніми прихильниками, Крітаварман, могутній воїн на колісниці, стримував один у тому 
бою. Як берег морський стримує бурхливі води, так і син Хрідіки стримував військо пандавів у запалі бою. І  
доблесть сина Хрідіки вважали там надзвичайною, оскільки партхи об’єднані разом, не могли перевершити у  
битві його одного.

Тоді  Бгіма  міцнорукий,  влучивши  Крітавармана  трьома  залізними  стрілами,  засурмив  у  мушлю,  
радуючи всіх пандавів. Потім Сахадева простромив сина Хрідіки двадцятьма стрілами, Цар справедливости — 
п’ятьма й Накула  — сотнею стріл.  Сини ж Драупаді  вразили Крітавармана сімдесятьма трьома стрілами, 
Гхатоткача — сімома й Дхріштадьюмна — трьома, а Вірата, Друпада й син Яджнясени Шикхандін — п’ятьма 
стрілами кожний. Крім того Шикхандін, простромивши вже раз сина Хрідіки п’ятьма стрімкими стрілами,  
поцілив його знову двадцятьма стрілами, ніби насміхаючись над ним. Тоді Крітаварман, о царю, вразив усіх  
тих могутніх воїв-колісничних п’ятьма стрілами кожного, а Бгіму — знову сімома. І борючись старанно, він 
повалив на землю лук і прапор Бгіми з його колісниці. Потім той могутній воїн на колісниці, розгніваний, з  
великою стрімкістю вдарив Бгіму, чий лук був розсічений, сімдесятьма гострими стрілами в груди. Глибоко 
поранений чудовими стрілами сина Хрідіки, могутній Бгіма затрясся посеред своєї колісниці, подібно горі під  
час  землетрусу.  І  бачачи  Бгімасену в  такому становищі,  Партхи,  очолені  Царем  справедливости,  почали 
боляче жалити Крітавармана, випускаючи в нього жорстокі  стріли. І оточивши його потоком колісниць, о  
найгідніший, вони в радісному піднесенні вразили його своїми стрілами, щоб захистити сина Вітру в тій битві.

Отямившись, Бгімасена, наділений могутньою силою, схопив тоді в запалі бою дротик, зроблений зі 
сталі  й оснащений золотим ратищем,  і  метнув  його стрімко зі  своєї  колісниці  в колісницю Крітавармана.  
Випущений з рук Бгіми, той дротик, що нагадує змію звільнену зі своєї старої шкіри, страшний виглядом, 
яскраво блискав, коли він нісся на Крітавармана. І бачачи дротик, блиском подібний до руйнівного вогню 
наприкінці юґи, який стрімко нісся на нього, син Хрідіки двома стрілами розсік його надвоє. Розітнутий так, 
дротик  той,  прикрашений  золотом,  упав  на  землю,  опромінюючи  всі  сторони  світу,  о  царю,  подібно 
величезному метеору, що падає з неба. Бачачи, що дротик його збитий, Бгіма розлютився. Взявши інший лук,  
більш тугий і дзвінкий, набагато потужніший, Бгімасена, сповнений гніву, зупинив сина Хрідіки в бою. Потім 
Бгіма, наділений страшною силою, ударив його посеред грудей п’ятьма стрілами, — внаслідок твоєї дурної  
політики, о царю! І правитель бходжів, з тілом, усюди пораненим Бгімасеною, о найгідніший, сяяв блискуче 
на бойовищі, немов червоне ашокове дерево у квітах.

Тоді могутній лучник Крітаварман, збуджений гнівом, злегка посміхаючись, ударив сильно Бгімасену 
трьома стрілами і прохромив у відповідь усіх тих могутніх воїв-колісничних, що кріпко боролися в битві,  
трьома стрілами кожного. А ті у відповідь поцілили його сімома стрілами кожний. І потім киплячи гнівом, той 
могутній воїн на колісниці, розсік стрілою із бритвоподібним наконечником лук Шикхандіна, ніби сміючись у 
запалі бою, о нащадку Бгарати! Шикхандін же, розгнівавшись, коли побачив розсіченим свій лук,  швидко  
схопив меч у  розпалі  битви й  блискучий  щит,  оздоблений  сотнею місяців.  Махаючи величезним щитом, 
прикрашеним золотом, він послав той меч у колісницю Крітавармана. І той величезний меч, розсікши в бою 
його лук,  разом із покладеною на нього стрілою, упав  на землю,  о царю, подібно яскравому світилу,  що 
скотилося з небокраю. У цей саме час, могутні вої-колісничні швидко й глибоко простромили Крітавармана 
своїми стрілами у тій битві. Тоді, відкинувши свій розсічений величезний лук і взявши інший лук, о кращий з  
роду Бгарати, син Хрідіки, згубник ворожих героїв, поцілив пандавів у запалі бою трьома прямими стрілами 
кожного. І Шикхандіна простромив він — спочатку трьома, а потім п’ятьма стрілами.

Але тут  Шикхандін славетний,  узявши інший лук,  стримав сина Хрідіки швидколітними стрілами з 
вістрями у вигляді пазурів черепахи. Тоді, о царю, син Хрідіки, збуджений гнівом у тім бою, кинувся з усією 
стрімкістю на сина Яджнясени, могутнього воїна на колісниці, о царю, що був причиною поразки шляхетного 
Бгішми. Справді ж, ринувся той герой, проявляючи свою міць, немов тигр нападаючи на слона! І обоє ті  
приборкувача  ворогів,  що нагадують двох слонів сторін світу або два блискаючі  вогні,  нападали один на  
одного разячи хмарами стріл.  Потрясаючи найчудовішими луками і  накладаючи на них стріли,  обоє вони  
випускали їх сотнями, начебто два сонця, що посилають свої промені. Й жорстоко шматуючи один одного 
гострими стрілами, ті два героя, могутніх воїна на колісницях, сяяли блискуче наче два сонця наприкінці юґи.  
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Тут Крітаварман простромив шаленого сина Яджнясени, могутнього воїна-колісничного, сімдесятьма трьома 
стрілами  й  ще  раз  —  сімома.  І  той,  глибоко  поранений,  у  болісному  безсиллі  опустився  на  приступку  
колісниці й, випустивши лук зі стрілами, поринув у непритомний стан.

Побачивши того героя непритомним на колісниці, твої війська, о туре з роду Бгарати, вшанували сина  
Хрідіки і почали розмахувати своїм одягом у повітрі. Помітивши, що Шикхандіна так змучено стрілами сина  
Хрідіки, візник його поспішно вивіз того могутнього воїна з бойовища. Партхи ж, побачивши Шикхандіна 
непритомного на колісниці, швидко оточили Крітавармана там своїми колісницями. І Крітаварман, могутній  
воїн на колісниці, вчинив вельми надзвичайний подвиг, бо він один стримував усіх партхів разом з їхніми 
прихильниками. І перемігши так партхів, Крітаварман, могутній воїн на колісниці,  переміг також і  чедіїв,  
панчалів, срінджайїв та кекайїв — усіх, сповнених великої доблести. Й ті війська пандавів, трощені так у битві  
сином Хрідіки, почали розбігатися туди й сюди, бо не здатні вже були вистояти в битві. Перемігши синів  
Панду, під проводом Бгімасени, син Хрідіки стояв на прі, подібно бездимному яскраво-блискаючому вогню. І 
звернені  на  втечу  сином  Хрідіки  в  запалі  бою,  ті  могутні  вої-колісничні  зовсім  відвернулися  від  нього,  
відігнані зливами його стріл.

Так вістить розділ дев’яностий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 1
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Слухай з неослабною увагою, о царю, про що ти запитуєш мене! Після того як теє військо партхів було  

розвернуте на втечу шляхетним сином Хрідіки, після того як воно було осоромлене, а твої війська охоплені 
радістю, той, хто став притулком пандавів, які шукали захисту, коли вони перебували в тому бездонному морі 
нещастя, той герой, онук Шині, почувши страшний шум твоїх військ у лютій січі тій, о царю, швидко рушив 
на  Крітавармана.  Але  тут  Крітаварман,  син  Хрідіки,  збуджений  гнівом,  обсипав  онука  Шині  гострими 
стрілами. Тоді розгнівався і Сатьякі. Й тут онук Шині, у запалі бою, послав у Крітавармана гостро відточену  
стрілу із серповидним вістрям і ще чотири інших стріли. І ті стріли вбили чотирьох його коней, а стрілою із  
серповидним вістрям Сатьякі  розсік його  лук.  Потім він поцілив візника  свого супротивника  й воїна,  що 
охороняв його з тилу, безліччю гострих стріл. І позбавивши його колісниці, Сатьякі, наділений справжньою 
відвагою, зачав вимотувати його військо прямими стрілами. І січене стрілами онука Шині, вороже військо 
було повністю розігнане. І тоді Сатьякі, воістину відважний, поспішно проїхав своїм шляхом.

Слухай тепер,  о  царю, що зробив той герой відважний військам твоїм! Переправившись,  о  великий 
царю,  через  великий  океан  війська  Дрони,  а  сам  сповнений  радости,  бо  здобув  був  перемогу  над 
Крітаварманом на прі, герой той сказав своєму візникові: «Поїдь повільно без остраху!». Бачачи, однак, те  
військо твоє, сильне колісницями, кіньми і слонами, та багате на піших воїв, він знову сказав візникові: «Це  
велике військо, яке розташоване лівіше раті Дрони й виглядає подібно чорній хмарі, складається з ворожих 
слонів. Рукмаратха 20 є його проводирем. Ці численні слони, о візнику, непереборні на прі. Отримавши наказ 
Дурьйодхани, вони очікують мене, готові покласти свої життя. Всі вої — царевичі за народженням і могутні  
стрільці  з  лука,  здатні  виявити  свою  доблесть  у  бою.  Серед  тригартів,  до  яких  вони  належать  —  це  
прославлені вої на колісницях, з прапорами прикрашеними золотом. Ті герої,  з обличчями, зверненими до  
мене,  стоять,  бажаючи поборотися  зі  мною.  Туди  доправ  мене  швидко.  Жени  ж бо  коней,  о  візнику!  Я  
поборюся із тригартами на очах у сина Бхарадваджи!».

Тоді візник, слухняний волі нащадка з роду Сатвата, поїхав повільно на блискучій колісниці, сяйвом 
подібної  до  сонця  й  осіненої  прапором.  Її  мчали  слухняні  візникові,  найчудовіші  коні,  грайливо 
пританцьовуючи, швидкістю рівні вітру в бою, світлої масті, немов квітка жасмину або місяць, або ж срібло. І 
коли той воїн на колісниці, запряженій найчудовішими кіньми, масті, подібної кольору мушлі, примчався до 
ворожих лав, його оточили тоді з усіх боків ті герої загоном слонів, мечучи різного виду гострі стріли, здатні  
все  легко  пробивати.  Нащадок  роду  Сатвата  теж поборовся  з  військом  слонів,  посилаючи  гострі  стріли, 
подібно  тому  як  потужна  хмара  наприкінці  спекотної  пори  виливає  на  гори  зливи  дощу.  Биті  стрілами, 
дотиком рівні громовим ударам, які метав найдоблесніший з шиніїв, слони ті почали тікати залишаючи ратне  
поле, зі  зламаними бивнями, стікаючи кров’ю, з головами й опуклостями на чолі потрощеними, з вухами,  
мордами й хоботами відсіченими, позбавлені своїх погоничів та прапорів. Інші з них, з розбитими кольчугами 
і  дзвіночками, зі  зрубаними високими прапорами, з убитими вершниками та з  перехнябленими попонами,  
розбігалися,  о  царю,  у  різні  боки.  Інші  ж,  покалічені  нащадком з  роду Сатвата  довгими стрілами,  також 
оснащеними вістрям у вигляді телячого зуба, тікали геть, видаючи різноманітне ревіння, подібне до гуркоту  
грому з хмар.

Коли те військо слонів було розвернуте на втечу,  Джаласандха, могутній воїн-колісничний, старанно 
докладаючи  зусиль,  повів  свого  слона  проти  колісниці  Ююдхани,  запряженої  конями сріблистої  масті.  З 
руками золотавого відтінку,  прикрашений золотими браслетами ангада, у сережках та діадемі, з мушлею у  
руці, змащений червоним сандалом і в золотому вінку на голові, а на грудях же — золота прикраса нішку, та 
на шиї — блискаюче намисто із золота, герой той, чистий душею, розмахуючи над головою слона луком,  
прикрашеним золотом,  виглядав дивовижно,  о великий царю,  подібно хмарі простромленій блискавкою.  І 
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підступаючого до нього з таким шаленством, Сатьякі зупинив найчудовішого слона правителя Магадхи, як 
берег морський стримує штормовий океан. Побачивши, що слон його зупинений найчудовішими стрілами 
онука  Шині,  могутній  Джаласандха,  о  царю,  запалився  гнівом  у  бою.  І  тоді  розлютований  Джаласандха 
поцілив онукові  Шині могутні груди стрілами, здатними наносити тяжкі удари. А іншою гострою й добре 
загартованою стрілою із серповидним вістрям він розітнув лук героя з роду Врішни, в той час як той натягав 
його.

Потім, о нащадку Бгарати, посміхаючись злегка, відважний правитель Магадхи простромив Сатьякі, чий 
лук  був  розсічений  так,  п’ятьма  гострими  стрілами.  Але  поранений  безліччю  стріл  Джаласандхи,  той  
доблесний і міцнорукий герой, однак, нітрохи не здригнувся. І це здавалося вельми дивним! Потім він без  
усякого страху подумав про стріли, які необхідно йому застосувати. І взявши інший лук, він, звернувшись до  
Джаласандхи, мовив: «Стій, зупинися!». Сказавши так, онук Шині глибоко простромив Джаласандсі могутні 
груди  шістьма  стрілами,  посміхаючись  при  цьому.  А  іншою  стрілою  із  бритвоподібним  вістрям,  добре 
загартованою,  він  розсік  лук  Джаласандхи  біля  самого  руківʼя  і  ще  трьома  простромив  його  самого. 
Джаласандха ж, відкинувши той лук свій разом з покладеною на нього стрілою, швидко метнув піку в Сатьякі, 
о  найгідніший!  І  та  страшна піка,  простромивши наскрізь  ліву руку  Мадгави,  увійшла  в  землю,  подібно 
величезній  шиплячій  змії.  І  коли ліва  рука  його була  поранена  так,  Сатьякі,  воістину відважний,  ударив 
Джаласандху тридцятьма гострими стрілами.

Тоді, взявши криву шаблю й величезний щит з волячої шкіри, прикрашений сотнею місяців, могутній 
Джаласандха, розкрутивши ту шаблю, метнув її у нащадка роду Сатвата. І та шабля, розрубавши лук онука  
Шині, упала на землю й засяяли блискуче, подібно вогняному колу палаючої головешки, яка лежить на землі.  
Але ось Ююдхана, взявши інший лук, здатний вражати будь-яке тіло, подібний за розміром гілці дерева шала,  
а  дзенькотом  гуркотам  грому  Індри,  й  натягнувши  його,  сповнений  гніву,  вразив  Джаласандху  однією 
стрілою.  Потім  він,  найперший  з  роду  Мадгу,  посміхаючись  злегка,  відітнув  двома  стрілами  із 
бритвоподібним вістрям обидві руки Джаласандхи, покриті прикрасами й браслетами ангада. Й ті обидві руки,  
схожі на дві булави, оснащені шипами, упали із найчудовішого зі слонів, подібно тому як дві п’ятиголові змії 
падають  з  гори.  Потім  третьою  стрілою  з  підковоподібним  вістрям  Сатьякі  відрубав  голову  своєму 
супротивникові, з гарними зубами й щелепами, з видатним носом і прикрашену чудесними сережками. І тулуб  
Джаласандхи, позбавлений голови й рук, страшний виглядом, почервонився кров’ю слона його.

Убивши Джаласандху в бою, нащадок роду Сатвата стрімко скинув погонича-нішадця зі спини слона, о 
володарю  народів!  З  тілом,  залитим  кров’ю,  слон  Джаласандхи  ніс  укріплене  на  ньому  дороге  сидіння,  
звішене набік. І січений стрілами нащадка роду Сатвата, величезний слон, розтрощуючи ряди свого ж війська,  
біг геть, видаючи страшне болісне ревіння. І голосний крик болю піднявся серед твого війська, о найгідніший,  
побачивши Джаласандху убитим тим туром серед врішніїв. А вої твої, з обличчями відверненими від битви, 
розбіглися в  різні  боки.  Й справді,  втративши усяку впевненість  у перемозі  над  ворогом,  вони вирішили 
вдатися до втечі. Тим часом, о царю, Дрона, кращий з носіїв зброї, примчався на швидких конях до Ююдхани, 
могутнього воїна на колісниці.  Побачивши онука  Шині,  сильно збудженого  з  люті  й гордині,  бики серед 
кауравів разом із Дроною,  розгнівані,  оточили Сатьякі.  Потім відбулася  січа,  о царю, на ратнім полі  між 
кауравами і Дроною з однієї сторони і нащадком роду Сатвата з іншої, страшна, подібна тій, що відбувалася 
колись між богами й асурами.

Так вістить розділ дев’яносто перший у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 2
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Сіючи хмари стріл, всі ті вої, вправні у вбивстві ворогів, ретельно й сміливо, о великий царю, боролися з 

Ююдханою. Дрона вдарив на нього сімдесятьма сімома гострими стрілами, Дурмаршана — дванадцятьма й  
Духсаха — десятьма стрілами. Вікарна теж простромив його у лівий бік і проміж сосків, тридцятьма гострими 
стрілами з оперенням чаплі. Дурмукха вдарив його десятьма стрілами, Духшасана — вісьмома, а Читрасена  
простромив онука  Шині  двома стрілами, о найгідніший! Дурьйодхана ж, та інші герої, о царю, могутні вої-
колісничні, тіснили жорстоко нащадка роду Мадгу могутньою зливою стріл у тій битві. Хоча й, поцілений так 
з усіх сторін могутніми воями на колісницях — твоїми синами, нащадок роду Врішни стрілив їх у відповідь  
кожного  окремо  прямолітними  стрілами.  Сина  Бхарадваджи  він  вразив  трьома  стрілами,  Духсаху  — 
дев’ятьма,  Вікарну — двадцятьма п’ятьма й Читрасену — сімома. Дурмаршану він поцілив дванадцятьма 
стрілами й Вівіншаті — чотирма, Сатьяврату — дев’ятьма й Віджайю — десятьма стрілами.

Простромивши  потім  Рукмангаду,  Сатьякі,  могутній  воїн-колісничний,  розмахуючи  своїм  луком, 
швидко рушив проти сина твого Дурьйодхани, могутнього воїна на колісниці. І на очах у всіх людей, він  
глибоко вразив своїми стрілами царя, найкращого з усіх носіїв зброї. І тоді почалася пря між ними обома. 
Кожний з двох могутніх воїв-колісничних, мечучи гострі стріли, безперестану накладаючи їх на тятиву, робив 
іншого невидимим у бою. І Сатьякі, прохромлений царем кауравів, виглядав блискуче, бо він спливав рясно 
кров’ю, подібно тому,  як червоне сандалове дерево спливає своїми соками. Поцілений же нащадком роду  
Сатвата хмарами стріл, твій син теж виглядав гарно, немов жертовний стовп, споруджений при священному 
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обряді, повитий навколо золотими гірляндами. Але ось Мадгава, о царю, у запалі бою стрімко розсік стрілою з  
підковоподібним вістрям лук цар кауравів, могутнього лучника, посміхаючись при цьому. І потім він покрив 
його,  позбавленого лука  свого,  незліченними стрілами.  І  поранений стрілами,  випущеними тим спритним 
ворогом, цар не міг стерпіти цієї ознаки переможного успіху ворога свого.

Тоді  Дурьйодхана,  взявши  інший,  неперевершений  лук  з  позолоченою  тильною  частиною,  швидко 
стрілив Сатьякі сотнею стріл. Глибоко вражений твоїм сином, могутнім лучником, останній підпав під владу 
гніву й почав болісно вражати твого сина. Бачачи царя, під таким жорстоким тиском, сини твої — могутні вої  
на колісницях негайно покрили нащадка роду Сатвата суцільною зливою стріл. Але в той час як його огортали 
так могутні вої на колісницях — твої численні сини, Ююдхана простромив кожного з них п’ятьма стрілами й  
потім  знову  влучив  сімома.  І  він  стрімко  поцілив  Дурьйодхану  вісьмома  швидколітними  стрілами  й, 
посміхаючись при цьому, розсік його лук, страхітливий для ворогів. І декількома стрілами він повалив також 
його  прапор,  прикрашений  слоном  з  дорогоцінних  каменів.  І  вбивши  потім  чотирьох  коней  свого 
супротивника  чотирма  гострими  стрілами,  велеславний  Сатьякі  повалив  його  візника  стрілою  із 
бритвоподібним вістрям. І в той же час, він, сповнений радости, обсипав могутнього воїна-колісничного — 
царя  кауравів  безліччю  стріл,  здатних  проникнути  в  життєво  важливі  місця.  І,  вражений  так  у  бою 
найчудовішими стрілами онука  Шині,  син твій  Дурьйодхана,  о  царю,  раптово пустився  на  втечу й  потім 
підхопився на колісницю Читрасени, озброєного луком.

Побачивши царя, притиснутого Сатьякі в битві, який нагадує Сому-Місяць у небесному просторі, коли 
його  поглинає  демон  Раху,  всесвіт  наповнився  увесь  криками  болю.  І  почувши  той  голосний  шум,  
Крітаварман, могутній воїн, стрімко рушив туди,  де перебував дужань Мадгава. І він мчався, розмахуючи  
найчудовішим луком, підганяючи своїх коней і строго промовляючи візникові: «Їдь швидше, їдь швидше!».  
Побачивши його, який нападав подібно Руйнівникові з широко розкритою пащею, Ююдхана, о великий царю,  
сказав так своєму візникові: «Цей Крітаварман, оружний стрілами, на колісниці швидко прямує сюди! Рушай 
на своїй колісниці проти цього воїна, найчудовішого з усіх лучників!». Тоді на колісниці, запряженій кіньми,  
розігнаними щодуху, і спорядженої належним чином, Сатьякі ринувся в бій на правителя бходжів, найбільш 
видатного серед лучників. І обоє, сильно розлютовані, й обоє подібні двом блискучим вогням, ті тигри серед  
людей поборолися один з одним, немов два стрімких тигра.

Тут Крітаварман ударив на онука Шині двадцятьма шістьма гострими, добре відточеними стрілами і на  
його  візника  — сімома стрілами.  Чотирма потужними стрілами він  простромив чотирьох найчудовіших  і  
добре  об’їжджених  коней  нащадка  роду  Сатвата,  які  походили  з  країни  Синдху.  Осінений  прапором, 
оздоблений золотом, і одягнений у золоті лати, та прикрашений золотими браслетами ангада, Крітаварман,  
потрясаючи  величезним  луком  з  позолоченою  тильною  частиною,  обсипав  його  стрілами  із  золотим 
оперенням. Тоді онук  Шині, який жадав бачити Дхананджайю, послав з великим спритом вісімдесят стріл у 
Крітавармана. І глибоко зранений могутнім ворогом, той приборкувач ворогів нескоримий, затремтів подібно 
горі під час землетрусу.  Після цього, Сатьякі  швидко поранив чотирьох коней Крітавармана шістдесятьма 
трьома  гострими  стрілами,  а  також  його  візника  —  сімома.  Потім,  поклавши  іншу  стрілу  із  золотим 
оперенням,  осяйну наче  полум’я  і  подібну розгніваній  змії,  Сатьякі  метнув  її  на  свого  супротивника.  Та 
шалена стріла, подібна до жезла самого Ями, прохромила наскрізь Крітавармана й, пробивши його блискаючі  
броні, оздоблені золотом, увійшла в землю, обагрена кров’ю.

Поцілений стрілами Сатвати в тій битві, залитий кров’ю, Крітаварман, хитаючись, випустив свій лук і  
повалився на чудовій своїй колісниці. Той левоподібний герой з невимірною відвагою, той бик серед людей,  
зранений  стрілами  Сатьякі,  упав  коліньми  на  дно  колісниці.  Стримавши так  Крітавармана,  подібного  до 
Тисячорукого Арджуни, або незворушного Океану, Сатьякі проїхав тоді уперед. Прорвавшись крізь середину 
лав  супротивника,  озброєного  мечами,  дротиками  й  луками,  та  багатого  на  слонів,  коней,  колісниці,  
страшного виглядом через кров, пролиту биками серед кшатріїв, обчислювальних сотнями, той бик з роду  
Шині промчав далі на очах у всіх військ, подібно тому як нищитель Врітри пробився крізь полки асурів. А тим 
часом могутній  син Хрідіки,  зовсім отямившись  і  взявши інший,  величезний лук,  залишився  стояти там, 
стримуючи в битві пандавів.

Так вістить розділ дев’яносто другий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 3
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Коли  війська  кауравів  були  притиснуті  онуком  Шині  там  і  тут,  на  шляху  його  проходження,  син 

Бхарадваджи облив його потужними потоками стріл. І бій, що відбувся між Дроною і Сатватою, на очах у 
всього війська, був вельми лютим, як колись між Балою і Васавою. Тоді Дрона вразив у чоло онука Шині  
трьома красивими стрілами, зробленими цілком із заліза й подібними до отруйних змій. І з тими прямими  
стрілами,  які  встромилися  в  чоло,  Ююдхана,  о  великий  царю,  виглядав  красно,  немов  гора  із  трьома 
вершинами. Потім син Бхарадваджи, завжди пильний до зручного випадку,  послав у нього,  в запалі  бою,  
багато інших стріл, чий гуркіт був подібний до грому Індри. І ті стріли випущені луком Дрони, нащадок роду 
Дашарха, обізнаний на найвищій зброї, розсік двома опереними стрілами кожну. Бачачи таку легкість його  
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рук,  о  володарю  народів,  Дрона,  посміхаючись  при  цьому,  простромив  раптово  того  бика  з  роду  Шині  
двадцятьма  стрілами.  Перевершуючи  своєю  спритністю  спритність  Ююдхани,  він  знову  вдарив  у  нього 
п’ятдесятьма, та ще сотнею стріл.

Подібно тому як могутні розгнівані змії виповзають із мурашника, так, о царю, вилітали ті смертоносні 
стріли з  колісниці  Дрони.  Так само стріли випущені  Ююдханою,  спраглі  до  крови,  сотнями й  тисячами, 
покривали колісницю Дрони. Ми не помітили, однак, ніякого розходження між спритністю рук найпершого з 
двічінароджених і нащадка з роду Сатвата, о найгідніший! І дійсно, тут обидва бика серед людей були рівні.  
Потім  Сатьякі,  сильно  розгніваний,  ударив  Дрону  дев’ятьма  прямими  стрілами,  а  також  у  його  прапор 
багатьма гострими стрілами. І на очах у сина Бхарадваджи він поранив також його візника сотнею стріл.  
Бачачи спритність рук Ююдхани, Дрона, могутній воїн на колісниці, поцілив Сатьякі сімдесятьма стрілами й 
кожного з чотирьох його коней трьома стрілами, а однією стрілою зрубав прапор над колісницею Мадгави.  
Потім іншою стрілою із серповидним вістрям та золотим оперенням, розітнув у бою лук шляхетного нащадка 
з роду Мадгу.  Але тут Сатьякі, могутній воїн-колісничний, збуджений гнівом, залишивши той лук, схопив 
важку булаву й метнув її у сина Бхарадваджи. Однак ту стрімку в леті булаву, зроблену із заліза й оповиту 
навколо мотузкою, Дрона відбив безліччю різних стріл.

Тоді  Сатьякі,  наділений  справжньою  відвагою,  взявши  інший  лук,  простромив  доблесного  сина 
Бхарадваджи безліччю стріл, відточених на камені. І простромивши Дрону в тому бою, він видав левиний рик.  
Однак Дрона, найкращий з усіх носіїв зброї, не міг стерпіти того рику. І схопивши тоді дротик, зроблений із 
заліза  й  оснащений золотим ратищем,  він  стрімко  послав  його у  колісницю Мадгави.  Але  той жахливий 
дротик, подібний самій Смерти, не зачепивши онука  Шині,  пробив наскрізь його колісницю й устромився в 
землю зі  страшним гулом.  Тоді онук  Шині,  о царю,  стрілив Дрону опереною стрілою. Влучивши йому в 
правицю, він змусив того болісно страждати, о туре з роду Бгарати! Дрона також, у запалі бою, о царю, розсік  
величезний лук  Мадгави стрілою з  наконечником у  вигляді  півмісяця  й поцілив його візника  особливим 
дротиком.  І  вражений  тим  дротиком,  візник  Ююдхани  втратив  почуття  і  якийсь  час  лежав  без  руху  на 
приступці колісниці. І тоді, о царю, Сатьякі зробив там надлюдський подвиг, бо він продовжував боротися із 
Дроною і в той же час сам тримав віжки.

Потім Ююдхана,  могутній  воїн-колісничний,  влучив  у  того  брахмана  сотнею стріл  і  вельми цьому 
зрадів, о володарю народів! Дрона ж у відповідь послав на нього п’ять стріл, о нащадку Бгарати! Ті стріли, 
пробивши панцир Сатьякі,  випили його кров у тій битві.  Простромлений же страшними стрілами, Сатьякі  
вельми  розгнівався.  І  послав  у  відповідь  той  герой  безліч  стріл  у  Власника  золотої  колісниці.  Потім,  
поваливши на землю однією стрілою візника Дрони, він примусив втекти своїми стрілами коней шляхетного 
супротивника  свого,  позбавлених свого візника.  І  затягнута  далеко,  та  блискуча  колісниця,  о  царю,  стала  
описувати на бойовищі тисячі кіл, подібно сяючому сонцю, коли воно йде своїм шляхом. «Прямуйте вперед! 
Біжіть! Хапайте коней Дрони!», — такі голосні вигуки видавали всі царі й царевичі серед війська кауравів. І  
швидко покинувши Сатьякі в тій битві, о царю, всі ті могутні вої на колісницях, поспішно ринулися туди, де  
перебував Дрона.

Побачивши всіх їх втікачами під тиском жорстоких стріл Сатвати, військо твоє знову піддалося повній 
поразці й упало у глибоку зневіру. Тим часом Дрона, знову примчавшись до входу в бойові лави, зайняв там  
своє місце, будучи перед цим вивезений від місцезнаходження Сатьякі тими кіньми, швидкими наче вітер,  
битими жорстоко стрілами героя з роду Врішни. Бачачи, що бойовий його шик розбитий у його відсутність  
пандавами й панчалами, він, відзначений доблестю, не доклав зусиль до переслідування онука Шині, а став до 
захисту свого розбитого бойового ладу. Стримуючи пандавів і панчалів, вогонь Дрони, запалений жаром його 
гніву, перебував там спалюючи все подібно сонцю, яке піднялися наприкінці юґи.

Так вістить розділ дев’яносто третій у Дронапарві великої Магабгарати. 

Р о з д і л  9 4
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Перемігши Дрону та інших твоїх воїв, очолюваних сином Хрідіки, той герой з роду  Шині, видатний 

серед мужів,  о найперший серед биків з  роду Куру,  сміючись,  сказав своєму візникові  таке слово:  «Наші  
вороги, о візнику, уже спалені Кешавою і Пхалгуною. У цій справі ми були лише приводом. Ми тут лише  
вбили вже вбитих тим биком серед мужів, сином володаря богів (Арджуна)!». Сказавши йому так, той бик з 
роду  Шині,  найперший серед лучників,  той згубник ворогів,  могутній,  віючи навколо стрілами з великою  
швидкістю  в  запалі  великої  битви,  обрушився  на  ворога  немов  яструб  на  здобич.  І  ті  вої  твої,  хоча  й 
підступали до нього з усіх боків, не в змозі були зупинити того видатного героя, сяючого подібно променям  
сонця, найпершого з людей, що, прорвавшись крізь ворожі лави, нісся на чудових конях білої, як місяць чи  
мушля  масті.  Справді,  о  нащадку  Бгарати,  усі  без  винятку  загони  твої,  не  змогли  стримати  його, 
непереборного,  наділеного  великою  відвагою  й  невичерпною  міццю,  доблестю  рівного  Тисячоокому  й 
подібного до сонця на небі, звільненого від хмар.

Тоді  найкращий з  царів  Сударшана,  неперевершений у  різних прийомах ведення  бою,  одягнений у  
золоті  обладунки  й  озброєний  луком  і  стрілами,  сповнений  гніву,  кинувшись  проти  нападника  Сатьякі,  
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намагався стримати його. І бій, який відбувся між ними обома, о нащадку Бгарати, був надзвичайно лютим, бо  
вої твої та сомаки високо цінували його, подібно тому як сонми безсмертних шанують битву між Врітрою і 
Індрою. Сударшана намагався поцілити найпершого з роду Сатвата в тій битві сотнями гострих стріл. Однак 
же той бик серед шиніїв своїми стрілами розсік ті стріли ще до того, як вони могли досягти його. Так само і  
Сударшана, стоячи на чудовішій з колісниць, розітнув красними своїми стрілами на дві, на три частини всі  
стріли, які метав на нього Сатьякі, подібний самому Індрі. Бачачи тоді стріли свої, знищені стрілами Сатьякі,  
Сударшана, володар шаленої сили, начебто маючи намір спалити свого ворога, у гніві випустив стріли, що 
блищать золотом. І потім знову він простромив свого супротивника трьома вогнеподібними стрілами, дуже  
гострими й добре опереними, випущеними тятивою, натягнутою аж до самого вуха. І вони, пробивши броні  
Сатьякі, встромилися в його тіло. Так само той царський син Сударшана, поклавши на тятиву чотири інші  
блискучі стріли, моторно вбив ними чотирьох його коней, масті білої мов срібло.

Так вражений ним, онук  Шині, відзначений великою стрімкістю й доблестю, рівною доблесті Індри, 
миттєво вбив своїми гострими стрілами коней Сударшани і видав голосний клич. Потім, відітнувши стрілою 
із серповидним вістрям, подібною громовій стрілі Індри, голову його візникові, той видатний герой з роду  
Шині стрілою із бритвоподібним вістрям спритно відітнув голову Сударшани від його тулуба — відрубав її, 
прикрашену сережками та з лицем променистим мов повний місяць, подібно тому як колись Володар громової 
стріли, о царю, моторно зніс голову в бою могутньому Балі! Убивши так онука царя, Сударшану, на прі, той  
бик серед ядавів, знаний великою стрімкістю і великий душею, сповнився радости і засяяв, о царю, подібно  
цареві  богів.  Потім Ююдхана,  герой серед людей, проїхав прямо до Арджуни,  через якого він стримував  
хмарами  своїх  стріл  твоє  військо,  мчачись  на  колісниці,  запряженій  відмінними  конями  й  маючи  намір 
здивувати всіх. І той видатний його подвиг, гідний подиву, уславили всі найперші з воїв, ті, що зібралися там,  
бо він спалив своїми стрілами всіх ворогів, які опинилися в межах досяжности його стріл, подібно тому як  
вогонь спалює все на своєму шляху.

Так вістить розділ дев’яносто четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 5
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Убивши Сударшану в бою, мудрий і шляхетний Сатьякі, бик з роду Врішни, звернувшись тоді до свого  

візника сказав так: «Ми переправилися, о братику мій, через непрохідний океан військ Дрони, що кишить  
колісницями, конями й слонами, увінчаний замість хвиль стрілами й дротиками, чий гучний шум заміняє 
дзенькіт зброї  героїв,  океан шалений і  згубний для життя,  оголошуваний звуками музичних інструментів,  
неприємний при зіткненні для воїв і нестерпний для шукачів поразки, оточений у берегів немов людожерами, 
військом Джаласандхи. Через іншу частину війська, яка залишається від цього, я думаю, легко буде пройти, як 
через маловодний струмочок.  Тому жени коней без усіляких побоювань! Я вважаю, що тепер Савьясачин 
зовсім уже близько від мене.  Перемігши в бою нескоримого Дрону,  разом з його послідовниками й сина  
Хрідіки, видатного серед воїв, я гадаю, що Дхананджайя вже зовсім поруч зі мною. Адже в мене ніколи не  
виникає  страху  при  вигляді  численних  військ  ворога.  Це  для  мене  мов  купа  сухої  трави  та  соломи для  
палаючого вогню у спекотну пору.

Дивися,  шлях,  яким проїхав Носій діадеми, найголовніший серед пандавів,  зробився нерівним через 
безліч піхотинців, коней, воїв-колісничних і слонів, які упали на землю. Я думаю, що Власник білих коней,  
який має своїм візником Крішну, десь неподалік від мене. Ген, чується дзенькіт лука Гандіви, невимірного в  
силі героя. По тим ознакам, які з’являються мені, я впевнений, Арджуна вб’є правителя Синдху ще до того, як 
зайде сонце. Даючи коням можливість дихати вільно, їдь неквапно та старанно до ворожого війська, туди, де 
стоять он ті вої, заковані в панцири, під проводом Дурьйодхани. Жорстокі у своїх діяннях камбоджі, одягнені 
в  обладунки  і  нездоланні  на  прі,  та  явани,  оружні  луками  й стрілами,  майстерні  вражати ворогів.  Та,  де  
перебувають шаки, кирати, даради, варвари, тамраліптаки 21 і багато інших млеччхів з різноманітною зброєю у 
руках, — всі вони стоять з обличчями повернутими до мене, прагнучи поборотися зі мною! Вважай, що я вже  
пройшов через цю жахливу твердиню, знищивши в бою всіх цих воїв разом з їхніми колісницями, слонами й  
кіньми, а також піхотинцями!».

В і з н и к  с к а з а в :
Немає в мене страху, о Варшнейє, воістину відважний! Навіть якщо сам син Джамадагні, розгніваний,  

буде стояти перед тобою, чи Дрона, найчудовіший серед воїв, або Кріпа, або сам володар мадрів, то навіть  
тоді  не може бути  в мене страху,  поки я  перебуваю під твоїм захистом,  о міцнорукий!  Досить численні 
супротивники були тобою вже переможені в битві,  о нищителю ворогів! І  ніколи в мене не було раніше 
ніякого страху! Так чому ж, дійсно, о герою, я повинен відчувати страх, опинившись у цій незначній сутичці? 
О довговічний, яким шляхом я повинен буду доставити тебе до Дхананджайї? Хто ті, на кого ти розгніваний, о  
Варшнейє! І хто ті, котрих уже чатує смерть? І хто ті, у кого може з’явитися бажання відправитися сьогодні до  
Саньямани?22 Хто ті,  які  будуть  тікати в бою побачивши тебе,  сповненого відваги,  подібно Ямі,  коли він 
виступає мов нищівний Час і проявляє свою доблесть? Хто ті,  про кого згадує сьогодні цар Вайвасвата, о  
міцнорукий?
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С а т ь я к і  м о в и в :
Я вб’ю цих голомозих,23 як Васава убиває данавів. Цим я виконаю свою клятвену обіцянку. Вези ж мене 

прямо до камбоджів! Зробивши серед них спустошення, я швидко примчуся сьогодні до Пандава. Сьогодні 
побачать  мою  доблесть  каурави  разом  із  Суйодханою,  коли  бойовий  загін  голомозих  буде,  о  візнику,  
знищений неодноразово, серед усіх військ кауравів. Почувши сьогодні багаторазові голосні лементи війська 
кауравів,  розідраних  мною на  раті,  Суйодхана  буде  важко  мучитися.  Сьогодні  я  покаджу найпершому з  
пандавів,  шляхетному Власникові  білих коней,  майстерні  прийоми в бою,  засвоєні  мною від нього,  мого 
наставника!  Побачивши  сьогодні  тисячі  видатних  воїв,  убитих  мною  стрілами,  цар  Дурьйодхана  буде 
віддаватися  тоді  глибокому  суму!  Сьогодні  каурави  побачать  мій  лук,  який  нагадує  коло  від  палаючої  
головешки, коли, наділений вправністю рук, я буду метати найчудовіші стріли. Бачачи безперервне знищення  
своїх воїв, які спливатимуть рясно кров’ю, з тілами, простромленими моїми стрілами, Суйодхана буде важко 
мучитися! Сьогодні, коли я, збуджений гнівом, буду вбивати кращих із кращих його воїв, Суйодхана буде  
вважати,  що  в  цьому  світі  є  двоє  Арджун!  Побачивши  сьогодні  тисячі  царів,  убитих  мною в  бою,  цар  
Дурьйодхана буде важко мучитися в цьому великому побоїщі! Убивши сьогодні тисячі царів, я покажу свою 
любов і відданість шляхетним царственим пандавам!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Після таких слів, звернених до нього, візник погнав тоді щосили добре навчених скакунів, які красиво 

біжать у запряжці  й мастю подібні  до місяця.  І  ті  найчудовіші  коні,  наділені  швидкістю вітру чи думки,  
помчалися, начебто поглинаючи простір, і швидко доставили Ююдхану до яванів. Вони ж, численні й наділені  
вправністю рук,  наблизившись до Сатьякі,  невідворотного у боях,  облили його зливами стріл.  Але ті  їхні  
стріли й різні види зброї, стрімкий Сатьякі, о царю, розсік своїми прямими стрілами. І ті ворожі стріли не  
досягли  його.  Розлючений,  він  потім  влучними  стрілами,  добре  загостреними  й  прикрашеними  золотим 
оперенням з пір’я  стерв’ятника,  почав відтинати голови й руки яванам. І  всюди ті  стріли,  пробивши їхні  
обладунки, зроблені з добре загартованої сталі й жовтої міді, пройшовши крізь їхні тіла, увійшли в землю.  
Трощені хоробрим Сатьякі в тій битві млеччхи, сотнями падали на землю бездиханними. Своїми стрілами, які 
летіли суцільною безперервною лінією з лука натягнутого до краю, той герой почав висікати по п’ять, шість, 
сім або й вісім яванів відразу.  Тисячі камбоджів та шаків, о володарю народів, а також шабарів, киратів і  
варварів були також убиті відважними Сатьякі.

Дійсно,  онук  Шині,  вчиняючи побоїще  у  твоєму війську,  зробив  там  землю непрохідною,  вкритою 
місивом з м’яса й крови. Там і тут бойовище було засіяне головними уборами тих воїв дасью, а також їхніми 
голеними головами, нагадуючи птахів, позбавлених хвостового пір’я. Дійсно ж, бойовище, покрите навкруги  
безголовими тілами,  усюди  залите  кров’ю,  виглядало гарно,  наче  небо вкрите  мідно-червоними хмарами. 
Убиті  неухильними  стрілами,  за  ударом  рівними  громовим ударам  стріл  Індри,  явани  разом  з  конями  й 
колісницями,  вистелили землю.  Деякі,  ще живі  з  них,  одягнені  в  броні,  переможені  в  бою Ююдханою,  о  
великий царю, впавши у зневіру, й чиї життя вже приречені, були повністю розбиті, і, підхльостуючи п’ятами  
й батогами своїх коней, чимдуж вони зі страху розбіглися в усі боки. Примусивши втекти військо камбоджів, 
нездолане в бою, о нащадку Бгарати, а також ті полки яванів і велике військо шаків, той тигр серед людей 
Сатьякі,  наділений справжньою відвагою,  радісний від перемоги здобутої  над твоїми військами,  поквапив 
свого візника, сказавши «Їдь!». І побачивши його, який мчався на захист Арджуни з тилу, о володарю народів,  
чарани сповнилися радости, а твої вої ушанували його.

Так вістить розділ дев’яносто п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 6
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Перемігши яванів і камбоджів, Ююдхана,  найкращий з воїв-колісничних,  проїхав тоді  до Арджуни, 

прямо крізь  середину твого війська.  Подібно тому як тигр шматує  ланей,  так  і  той тигр серед людей,  зі  
стрілами замість зубів, у чудесному панцирі замість шкіри, знищуючи твоє військо, наводив на нього жах. 
Прокладаючи шлях своєю колісницею, він розмахував луком з позолоченою тильною частиною, наділений 
величезною  потугою  і  прикрашений  золотими  місяцями.  В  золотих  браслетах  ангада  і  золотій  діадемі, 
одягнений  у  золоті  обладунки  і  осінений  позолоченим  прапором,  герой  той  сяяв  мов  вершина  Меру.  
Випромінюючи таке яскраве сяйво в тому бою, із круглим луком у руках, він виглядав подібно сонцю, яке 
піднялося в осінню пору, сам будучи сонцем серед людей. З плечима, ходою та очима бика, той бик серед  
людей  здавався  серед  твоїх  військ  подібним  до  бика  серед  корів.  І  на  нього,  який  виглядом  нагадує  
збудженого слона, і з ходою розлютованого слона, кинулися в битві твої вої, жадаючи вбити його, подібно  
тому як тигри накидаються на одержимого тічкою ватажка слонів, що гордо стоїть серед свого стада.

І дійсно, після того як він пройшов крізь військо Дрони й через непрохідне військо бходжів, після того 
як  він  переправився  через  море  військ  Джаласандхи,  а  також  бойові  лави  камбоджів , після  того  як  він 
звільнився  від  акули  у  вигляді  сина  Хрідіки  й  переправився  через  океан  тих  військ,  твої  вої-колісничні,  
оточили Сатьякі,  збуджені  гнівом.  Дурьйодхана  й  Читрасена,  Духшасана  й  Вівіншаті,  Шакуні  й Духсаха,  
юний  Дурмаршана  і  Кратха  та  багато  інших  хоробрих  воїв,  добре  озброєних  та  неприступних,  люто  
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переслідували  Сатьякі,  коли  той  просувався  далі.  Великий  був  тоді  шум,  піднятий  від  твого  війська,  о  
найгідніший, подібний до гулу океану у день повні, коли він люто здіймається від сильних поривів вітру.  
Побачивши всіх їх  в  нападі  на нього,  той бик з  роду  Шині,  звернувшись із  легкою посмішкою до свого 
візника,  сказав:  «Їдь  повільно.  Це  військо  сина  Дхрітараштри,  збурене  гнівом  і  гординею,  складається  зі  
слонів, коней, колісниць і піхотинців. Військо, те стрімко рухається на мене, наповнюючи всі сторони світу  
гуркотом своїх колісниць, о візнику, і трясучи при цьому землю, повітряний простір і самі моря, — це море 
військ, о братику мій, я стримаю у великій січі, подібно тому як берег морський стримує вмістище вод, люто  
бурхливе у день повні!

Подивися, о візнику, на мою доблесть, подібну тій, яка є в самого Індри у великій битві! Я розкидаю ці  
війська  ворогів  гострими  стрілами.  Подивися  на  вбитих  тисячами  в  бою  піхотинців,  вершників,  воїв-
колісничних і слонів, чиї тіла позбавлені життя моїми вогнеподібними стрілами!». Коли ж він говорив так 
своєму  візникові,  вої  ті,  прагнучі  поборотися,  швидко  наблизилися  до  Сатьякі,  невимірного  відвагою,  
видаючи при цьому голосні вигуки: «Убий! Нападай! Стій! Дивися! Пильнуй!». І серед тих хоробрих воїв, які  
говорили так, Сатьякі вбив гострими стрілами три сотні вершників і чотири сотні слонів. І те зіткнення між 
ним одним і об’єднаними лучниками було вельми лютим, подібно битві, що відбувалася колись між богами і  
асурами. І почалася кривава бійня. Онук Шині перехопив своїми стрілами, подібними до сильно отруйних 
змій,  військо твого сина,  о  найгідніший,  подібне до купи  хмар.  Огорнутий в тому бою сітями стріл,  той  
доблесний герой, о великий царю, безстрашно вбивав безліч твоїх воїв. І надзвичайно дивне видовище, о царю 
царів, я спостерігав там: жодна стріла Сатьякі не була там випущеною дарма, о володарю!

Багатий  колісницями,  слонами  й  кіньми,  та  заповнений  хвилями  з  піхотинців,  той  океан  військ  
зупинився,  досягши  морського  берега,  уособленого  в  онукові  Шині.  І  військо  те,  складене  з  охоплених 
сум’яттям воїв, слонів і коней, яких вражав з усіх боків той герой за допомогою своїх стріл, щохвилинно 
поверталося і металося туди й сюди, подібно череді корів під холодними поривами вітру.  Я не бачив там 
жодного  піхотинця  або  воїна  на  колісниці,  вершника  або  коня,  який  не  був  би  простромлений  стрілами 
Ююдхани. Навіть Пхалгуна, о царю, не зробив би там такої кривавої різанини, яку тоді вчинив Сатьякі серед  
тих військ, о володарю! Той онук Шині бореться, перевершуючи самого Арджуну, о туре з роду Бгарати! Тоді  
цар Дурьйодхана поцілив візника Сатвати трьома гострими стрілами й чотирьох його коней чотирма стрілами.  
І поранивши самого Сатьякі трьома стрілами, він влучив у нього знову — вісьмома. А Духшасана простромив 
того  бика  з  роду  Шині  шістнадцятьма  стрілами.  Шакуні  ж  двадцятьма  п’ятьма  й  Читрасена  п’ятьма.  А 
Духсаха стрілив Сатьякі у груди п’ятнадцятьма стрілами.

Так вражений їхніми стрілами, той тигр серед врішніїв, у відповідь, посміхаючись при цьому, всіх їх, о 
великий  царю,  поцілив  трьома  стрілами  кожного.  Глибоко  простромивши  своїх  ворогів  смертельними 
стрілами, онук  Шині,  стрімкий, рискав, уподібнюючись шуліці, ратним полем. Розсікши лук сина Субали і  
розрізавши  шкіряний  його  нарукавник,  він  простромив  Дурьйодхану  посеред  грудей  трьома  стрілами.  
Читрасену ж він простромив сотнею стріл і Духсаху — десятьма. А Духшасану той бик з роду Шині поцілив 
двадцятьма  стрілами.  Тоді,  взявши інший лук,  твій  шуряк,  о  володарю народів,  вразив  Сатьякі  вісьмома 
стрілами та ще п’ятьма. Духшасана ж прохромив його десятьма й Духсаха — трьома стрілами. А Дурмукха, о 
царю, стрілив Сатьякі  дванадцятьма стрілами.  Дурьйодхана ж,  прохромивши Мадгаву сімдесятьма трьома 
стрілами, о нащадку Бгарати, влучив потім у його візника трьома.

Тоді Сатьякі у відповідь стрілив усіх тих хоробрих і могутніх воїв-колісничних, ревних у зусиллях на 
прі, п’ятьма стрілами кожного. Потім він, найчудовіший з воїв-колісничних, стрімко вдарив на візника твого 
сина стрілою із серповидним вістрям, і той, убитий, гепнувся на землю. І коли впав той візник, о володарю,  
колісницю сина твого потягли з битви упряжені в неї коні, подібні вітру. А твої сини, о царю, та інші вої, о  
володарю народів, звернувши свої погляди на колісницю царя, втікали пріч сотнями. Бачачи, що військо теє 
почало  тікати,  о  нащадку  Бгарати,  Сатьякі  обсипав  його  гострими  стрілами,  відточеними  на  камені  й  
оснащеними золотим оперенням. І повернувши з усіх боків до втечі всі загони твої, Сатьякі, о царю, проїхав у 
напрямку колісниці  Власника  білих коней.  І  вої  твої,  бачачи його,  коли накладав  на  тятиву він стріли й 
захищав свого візника, та й себе самого, усі разом ушанували його.

Так вістить розділ дев’яносто шостий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 7
Д х р і т а р а ш т р а  з а п и т а в :
В той час як онук  Шині  направлявся до Арджуни, трощачи на своєму шляху те велике військо, що ж 

робили безсоромні мої сини, о Санджайє? Побачивши подвиги онука Шині, рівні діянням Савьясачина, як же 
могла в них, які перебували вже на межі смерти, проявлятися така стійкість у битві? Що ж повинні були вони,  
переможені  у  сутичці,  говорити  кшатріям  серед  військ  своїх?  І  яким  робом  Сатьякі  велеславний,  міг  
пробратися крізь гущавину битви? І як же, о Санджайє, коли сини мої перебували там у повнім здоров’ї, онук  
Шині міг відправитися на битву? Про те розкажи мені правду! Це вкрай дивно, о сину мій, що я чую від тебе,  
а саме про бій між одним героєм і багатьма супротивниками — могутніми воями на колісницях! Я вважаю, що 
доля  неприхильна  до  моїх  нещасних  синів,  бо  багато  хто  з  цих  могутніх  воїв  убиті  в  бою  шляхетним  
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нащадком з роду Сатвата! Адже військові моєму, о Санджайє, незручно протистояти навіть одному воїнові — 
Ююдхані,  збудженому  гнівом!  Нехай  пандави  всі  залишаються  бездіяльними!  Перемігши  в  бою  самого 
Дрону,  вправного у володінні зброєю і одержимого у битві,  Сатьякі  вб’є моїх синів, подібно тому як лев  
знищує череди дрібної худоби! Численними героями, Крітаварманом та іншими, ревними в зусиллях на прі, не 
міг бути вбитий Ююдхана, бик серед людей! Сам Пхалгуна не давав там такого бою, який дав онук Шині,  
овіяний великою славою!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Все це трапилося, о царю, через твої дурні поради і завдяки діям Дурьйодхани. Слухай мене уважно про 

те, що я скажу тобі, о нащадку Бгарати! Ті вої твої знову повернулися, заприсягшись взаємно, не тікати від  
битви,  і  за  наказом  твого  сина  прийняли  тверде  рішення  боротися  несамовито.  Три  тисячі  вершників,  
очолених Дурьйодханою,  численні  шаки, камбоджі  й бахліки,  явани,  паради,  кунінди,  тангани,  амбаштхи,  
пайшачи і мандари кинулися всі проти онука  Шині,  як хмара сарани на вогонь. І  п’ять сотень колісниць, 
заповнених  хоробрими  горянами,  озброєними  каменями,  о  царю,  так  само  кинулися  проти  онука  Шині. 
Слідом за тим, інші потужні бойові загони, й сотні могутніх воїв-колісничних, з тисячею колісниць, з тисячею 
слонів і двома тисячами коней, а також незліченні піхотинці, викидаючи зливи всіляких стріл,  теж рушили 
проти онука Шині. Примушуючи, о нащадку Бгарати, всіх їх словами «Убийте його!», Духшасана, о великий 
царю, оточив негайно Сатьякі.

Великий  і  надзвичайний  був  подвиг  онука  Шині,  який  ми  спостерігали  там,  бо  він  один  боровся 
безстрашно з  багатьма.  І  він  розтрощив весь  той загін  колісниць і  те  військо слонів,  а  рівно й  усіх  тих  
вершників, і всі племена дасью також. І земля там покрилася колісьми колісниць, зламаними й розбитими  
його потужною зброєю, численними осями й гарними дишлями — передніми й бічними, розламаними на  
шматки, ратищами прапорів і прапорами, що впали з колісниць, а також збруєю й буйволовими хвостами,  
оздобами кінських голів. Вінками, прикрасами й одягом, а також і днищами колісниць, о найгідніший, була  
там  встелена  земля,  начебто  небо  —  зірками,  о  нащадку  Бгарати!  Там  багато  повалено  було  слонів  
найчудовіших,  виглядом  подібних до  гір,  породжених у  роду Анджани та  Вамани,  о  нащадку Бгарати,  і  
породжених у роду Супратіки та Магападми і  в роду  Айравати. Породжені також і в інших родах, безліч 
відбірних слонів, о царю, лежало там убитими. І багато відмінних коней з Ванаю, та гірських областей, із  
країн Камбоджі, Аратти й Бахли, о царю, убив там Сатьякі.

Там онук Шині вбив також піхотинців, сотнями й тисячами, народжених в різних країнах і належних до 
різних родів.  У той  час  як  вони  були  так  знищувані,  Духшасана,  звернувшись  до  племен дасью,  сказав:  
«Поверніться, о ви, неосвічені в моральному обов’язку, боріться! Чому ви тікаєте?!». І обдивляючись пильно 
всіх їх, син твій Духшасана поквапив хоробрих горян, вправних боротися каменями, сказавши: «Ви вправні в 
боях каменями! Сатьякі ж не знає цього мистецтва. Так убийте ж його, недосвідченого в мистецтві боротися  
каменями, завзятого на прі! Достоту так само й каурави недосвідчені всі в мистецтві такого бою. Наскочте на  
Сатьякі!  Не  бійтеся!  Він  не  зможе  наблизитися  до  вас!».  І  тоді  ті  мешканці  гір,  з  піднятими каменями,  
подібними величиною дитинчатам слонів,  зупинилися  перед Ююдханою,  шукаючи  смерти.  Також і  інші,  
спонукувані твоїм сином, прагнучи вбити Сатвату, обступили його з усіх боків зі зброєю у руках.

У відповідь, Сатьякі, прицілившись у тих нападників з каменями, які воліли поборотися з ним, послав у 
них три сотні стріл. І ту шалену зливу каменів, кинуту горянами, він, бик з роду Шині, роздрібнив на друзки 
довгими стрілами,  подібними до змій.  І  осколками тих каменів,  подібних роям блискучих  світляків,  була  
вбита там безліч воїв, після чого, о найгідніший, пролунали скорботні крики «Ой, ай!». Слідом за тим п’ять 
сотень  найхоробріших  воїв  з  піднятими  вгору  величезними  каменюками  попадали,  о  царю,  на  землю  з  
відсіченими руками. Багато тисяч героїв, вправних у бійці каменями, старанних і завзятих, убив Сатьякі. Все 
це здавалося вельми дивним! Тоді, повернувшись знову, бастамукхи, даради, кхаши і тангани, амбаштхи й 
кунінди, з мечами і списами в руках, стали безупинно метати з усіх боків у Сатьякі зливи каменів. Але щораз 
у відповідь, він, який зірко стежив за ними, наділений могутньою силою, розтрощував ті зливи каменів і зброї 
своїми довгими стрілами.  І  від сильного шуму,  створеного тим камінням,  здрібненого у повітрі  гострими 
стрілами Сатьякі, о царю, багато слонів, коней, воїв на колісницях і піхотинців вдалися до втечі.

І  обсипані  уламками  каменів,  люди  й  птахи  не  в  змозі  були  залишатися  далі  на  місці,  ніби  вони 
страждали  від  укусів  бджіл.  Розбиті  залишки  загонів  слонів,  спливаючи  кров’ю,  з  розбитими  головами,  
кинулися  назад  повз  колісницю Ююдхани.  І  тоді  серед  війська  твого,  о  найгідніший,  яке  вимотував  так 
Мадгава, піднявся страшний шум, подібний до гулу океану. Почувши той шалений шум, Дрона мовив своєму 
візникові: «О суто, цей могутній воїн на колісниці з роду Сатвата, розгніваний у битві, роздираючи на безліч  
частин наше військо, рискає полем, подібно самому Руйнівникові. Направ колісницю туди, о візнику, звідки 
чується  цей шалений шум! Напевно Ююдхана зайнятий прьою з горянами, які  борються каменями. Адже 
також видно, що і всі наші вої-колісничні їдуть геть, тягнені швидкими кіньми. Багато хто з них, позбавлені  
зброї  та  обладунків,  поранені,  падають там і  тут!  І  візники  не  в  змозі  стримувати  своїх  коней у  такому 
сильному сум’ятті!».

І коли, о царю, мудрий син Бхарадваджи казав так, візник мовив тоді у відповідь Дроні, кращому з 
носіїв зброї: «О довговічний, військо куру біжить звідусіль! Дивися, вої наші, розбиті в бою, розбігаються в 
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різні боки! А ці герої-панчали з пандавами, що з’єдналися разом, обрушуються з усіх боків, бажаючи вбити  
тебе! Скажи тепер, що треба зробити в першу чергу, о приборкувачу ворогів! Чи стояти нам тут, чекаючи  
пандавів, чи ж рушити проти Сатьякі? Адже Сатьякі тепер від’їхав далеко від нас!». Коли візник мовив так  
синові  Бхарадваджи,  о  найгідніший,  раптово  з’явився  на  очах  у  всіх,  онук  Шині,  зайнятий  знищенням 
численних  воїв-колісничних.  Ті  твої  війська,  так  знищувані  Ююдханою,  залишивши  спроби  осаджувати 
колісницю Ююдхани, пустилися бігти в напрямку бойового загону Дрони. І ті інші вої на колісницях, разом з 
якими відправився раніше Духшасана, всі, охопленим страхом, теж кинулися в напрямку колісниці Дрони.

Так вістить розділ дев’яносто сьомий в Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 8
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Побачивши колісницю Духшасани, яка стоїть поблизу нього, син Бхарадваджи, звернувшись тоді до 

Духшасани, сказав такі слова: «Чому, о Духшасано, всі ці колісниці несуться пріч? Чи все гаразд у царя? Чи 
здоровий ще правитель Синдху? Ти ж царський син! Ти — брат царя! Ти ж могутній воїн на колісниці! Так 
чому  ж  ти  тікаєш  від  битви,  маючи  посаду  спадкоємця  престолу?  Викликавши  сам  люту  ворожнечу  з  
панчалами та пандавами,  чому ти відчуваєш страх на прі  при зустрічі  з  одним Сатьякі?  Чи міг  ти знати  
заздалегідь, беручи гральні кості для змагання в такій грі,  що ці ж самі кості незабаром перетворяться на  
стріли,  подібні  отруйним  зміям?  Слова  образ  стосовно  пандавів  і  особливо  страждання,  перенесені  тоді  
Драупаді,  коренилися  ж  в  тобі!  Де  ж  тепер  та  гордість  твоя,  та  пиха  і  де  ті  хвастощі  твої,  о  герою?!  
Викликавши сильний гнів у партхів, подібних до отруйних змій, куди ж ти мчишся?

Це військо бгаратів і  сам цар Дурьйодхана теж, безсумнівно повинні заслуговувати жалости, раз ти, 
найбільш відчайдушний брат його, маєш намір тікати! І справді, о герою, тобі ж слід сьогодні, покладаючись  
на міць своїх власних рук, захищати це військо обернене на втечу й одержиме страхом! Однак же ти зараз  
залишаєш у страху бойовище й цим радуєш своїх ворогів! Якщо ти, будучи проводирем свого війська, тікаєш  
так, хто ж інший буде стояти в бою? Раз ти, його притулок, злякався, хто ж інший не злякається? Тоді як ти  
борешся сьогодні з одним лише воїном з роду Сатвата, о бездоганний, серце твоє прихильне втечі з битви!  
Але, що ж, однак, ти будеш робити, о Каураво, коли ти побачиш Власника лука Гандіви в битві й Бгімасену,  
та обох близнюків Накулу і Сахадеву? Стріли Сатьякі, наляканий якими, ти кидаєшся навтікача, геть не рівні  
стрілам Пхалгуни в бою, блиском подібні до сонця або вогню! Якщо розум твій так завзято прагне до втечі,  
нехай тоді панування над землею через укладання миру буде передано Цареві справедливости!

Поки довгі стріли Пхалгуни, які нагадують змій без старої шкіри, не встромляться у твоє тіло, уклади  
мир з пандавами! Поки шляхетні партхи, убивши сотню твоїх братів, не заберуть силою землю, уклади мир з 
пандавами! Поки цар Юдхіштхіра, син Дхарми, не запалав ще гнівом, а також і Крішна, що вихваляє битву,  
уклади мир з пандавами! Поки міцнорукий Бгіма, проникнувши в це велике військо, не розтрощить твоїх 
єдиноутробних братів, уклади мир з пандавами! Твоєму братові Суйодхані ще колись було сказано Бгішмою: 
«Пандави непереможні в бою! О милий, уклади мир з пандавами!». Але злісний твій брат Суйодхана, однак, 
не  зробив  цього.  Тому,  твердо  звернувши  своє  прагнення  до  битви,  поборися  ти  ретельно  і  завзято  з 
пандавами! Відправляйся швидко на колісниці туди, де перебуває Сатьякі. Адже без тебе це військо дремене,  
о нащадку Бгарати! Заради себе самого поборися в битві із Сатьякі, обдарованим справжньою відвагою!».

Після таких слів, звернених до нього, той син твій не сказав нічого у відповідь. І вдавши, що він не чув  
те,  Духшасана  проїхав  туди,  де  був  Сатьякі.  Супроводжуваний  величезним  військом  млеччхів,  які  не  
повертають назад, він, наблизившись до Ююдхани в бою, поборовся з ним кріпко і завзято. Також і Дрона,  
найчудовіший з воїв-колісничних, збуджений гнівом, рушив проти панчалів і пандавів з помірною швидкістю. 
І  проникнувши  у  військо  панчалів  у  тому  бою,  Дрона  став  трощити  там  воїв  сотнями  й  тисячами.  І  
повідомляючи  своє  ім’я  в  бою,  о  великий  царю,  Дрона  робив  тоді  велике  спустошення  серед  пандавів,  
панчалів  і  матсьїв.  Коли ж син Бхарадваджи перемагав усюди  війська  пандавів,  блискучий  Віракету,  син 
володаря панчалів, рушив проти нього. Простромивши Дрону п’ятьма прямими стрілами, він поцілив потім 
його прапор однією стрілою і візника його сімома. І видовище, яке я бачив там, о великий царю, було вельми 
дивним, бо Дрона не міг підступити до царевича Панчали, такого шаленого в бою!

Бачачи, що Дрону завзято стримують у битві, о найгідніший, панчали оточили його з усіх боків, о царю, 
бажаючи перемоги синові Дхарми. І вони потім обсипали одного Дрону вогнеподібними стрілами й дорогими 
списами, а також іншою всілякою зброєю, о царю! Але відбивши з усіх боків ті хмари стріл, о царю, подібно  
тому як вітер  розганяє  на  небі  купи  хмар,  Дрона,  згубник  ворожих героїв,  націлив  тоді  жахливу стрілу,  
блиском подібну до сонця або вогню,  на колісницю Віракету.  І  та стріла,  о царю,  прохромивши наскрізь  
царевича Панчали, радість свого роду, швидко увійшла в землю, залита кров’ю й блискаючи подібно полум’ю. 
І  відразу царевич Панчали,  радість  роду свого,  миттєво впав з  колісниці,  подібно тому як високе  дерево 
чампака падає з вершини гори, зламане вітром. Коли ж упав той могутній лучник-царевич, наділений великою 
силою, панчали поспішно оточили Дрону з усіх боків. Читракету й Судханван,  і  Читраварман, о нащадку  
Бгарати, а також Читраратха, змучені горем за полеглим братом, ринулися разом проти сина Бхарадваджи, 
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бажаючи поборотися з ним і випускаючи в нього зливи стріл, подібно дощовим хмарам наприкінці спекотної  
пори.

Але, притиснутий з різних сторін могутніми воями на колісницях з царського роду, Дрона, сповнений 
гніву, позбавив тих царевичів, у запалі бою, їхніх коней і візників. Потім іншими гостро відточеними стрілами 
із серповидним вістрям він, велеславний, зніс їм голови, подібно тому як зривають з дерева квіти. І вбиті, ті  
царевичі чудові впали, о царю, зі своїх колісниць на землю, як колись падали дайтьї і данави, убиті в битві між 
богами  та  асурами.  Убивши  їх  у  бою,  о  царю,  доблесний  син  Бхарадваджи  почав  потрясати  тоді  своїм  
неприступним луком із золотою тильною частиною. Побачивши панчалів, тих могутніх воїв-колісничних, які  
нагадують  самих  богів,  убитими,  Дхріштадьюмна,  сильно  розгніваний,  почав  проливати  сльози  з  очей.  І 
збуджений гнівом, він кинувся в тому бою проти колісниці Дрони. Тоді, о царю, скорботні вигуки «Ай, ой!»,  
раптово  пролунали  там,  побачивши  Дрону,  стримуваного  стрілами  царевича  Панчали.  Огорнутий 
багаторазово покривом зі стріл шляхетним сином Паршати, Дрона, однак, не відчував болю. Він продовжував 
собі боротися, посміхаючись при цьому.

Тоді, о великий царю, царевич Панчали, шалений від гніву та люті, ударив Дрону в груди випустивши в  
нього дев’яносто прямих стріл. І глибоко простромлений могутнім воїном, велеславний син Бхарадваджи сів  
на дно колісниці та знепритомнів. Бачачи його в такому стані, Дхріштадьюмна, наділений великою відвагою й  
міццю,  залишивши  свій  лук,  швидко  схопив  меч.  Потім,  зістрибнувши  поспішно  зі  своєї  колісниці,  той 
могутній  воїн-колісничний,  моторно  зійшов  на  колісницю  сина  Бхарадваджи,  о  найгідніший,  і  з  очима 
червоними від гніву, він намірився знести йому голову з пліч. Тим часом Дрона, могутній своєю силою, знову 
опритомнівши, взяв свій лук  і  почав боротися в битві  з  Дхріштадьюмною, могутнім воїном на колісниці,  
короткими  стрілами  довжиною у  вітасті,24 о  царю,  які  постійно  застосовують  при  боях  у  безпосередній 
близькості. Адже ці стріли, за назвою вайтастіки, підхожі для застосування у ближньому бою, були відомі  
Дроні, о царю! І вони посипалися на Дхріштадьюмну.

Вражений  безліччю  тих  стріл,  могутній  Дхріштадьюмна  поспішно  зістрибнув  з  колісниці  Дрони.  
Сповнений великої відваги, але зупинений у своєму натиску, той герой зійшов на свою колісницю й знову 
взяв свій величезний лук. І Дхріштадьюмна, могутній воїн на колісниці, знову зачав вражати Дрону в тому 
двобої. І герць той між ними був надзвичайним, бо сонми істот, кшатрії, о великий царю, та інші вої, які були  
там, гаряче схвалили його.  «Безсумнівно,  Дрона,  поборовшись у битві із Дхріштадьюмною, буде  в полоні 
нашого  царя!»,  —  так  вигукували  голосно  панчали.  Але  тут  Дрона,  в  запалі  бою,  зніс  голову візникові  
Дхріштадьюмни,  подібно  тому  як  зривають  спілий  плід  з  дерева.  І  тоді,  о  царю,  коні  шляхетного 
Дхріштадьюмни помчалися геть. І коли вони мчалися, відвозячи того героя, Дрона, сповнений великої відваги, 
став примушувати тікати там і тут панчалів і срінджайїв у тій битві. Перемігши пандавів і панчалів, доблесний  
син  Бхарадваджи,  той  приборкувач  ворогів,  знову  зайняв  своє  місце  у  власному бойовому ряду й  стояв 
непохитно. І пандави не насмілювалися вже намагатися перемогти його в битві, о володарю!

Так вістить розділ дев’яносто восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9 9
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Тим часом Духшасана, о царю, кинувся проти онука Шині, сіючи тисячі стріл, подібно грозовій хмарі, 

що проливає зливи дощу.  Простромивши Сатьякі  шістдесятьма й ще шістнадцятьма стрілами,  він не зміг  
похитнути свого супротивника, який стояв у битві непорушно наче гора Майнака. А той герой у відповідь,  
густо  огорнув  Духшасану  своїми  стрілами,  подібно  тому  як  павук  обплутує  комара  своєю  павутиною. 
Побачивши  Духшасану,  обсипаного  так  стрілами,  цар  Дурьйодхана  спонукав  тригартів  направитися  до  
колісниці Ююдхани. І ті вої-колісничні тригартів, жорстокі у своїх діях і досвідчені в битві, числом у три  
тисячі,  рушили до Ююдхани. Прийнявши тверде рішення боротися і взаємно заприсягшись не відступати,  
вони оточили його могутнім потоком колісниць. Але коли вони кинулися на нього в запалі битви, випускаючи  
зливи стріл, Ююдхана убив п’ять сотень їхніх найголовніших воїв з передніх рядів війська. І миттєво вражені  
стрілами найпершого з роду Шині, вони повалилися, начебто величезні дерева, зламані поривом могутнього 
вітру.

Через безліч розбитих колісниць і зрубаних прапорів, о володарю народів, через полеглих там коней,  
прикрашених золотими гірляндами, висічених стрілами онука Шині й плаваючих у калюжах крови, бойовище 
виглядало гоже, о великий царю, немов воно було вкрите квітучими деревами кіншука. Ті вої твої, биті так 
Ююдханою в битві, не знаходили собі захисника, начебто слони занурені в болото. Потім всі вони повернули 
туди де стояла колісниця Дрони, подібно тому як могутні змії спрямовуються до своїх нір зі страху перед  
царем пернатих.  Убивши так п’ять  сотень воїв  своїми стрілами,  які  нагадують  отруйних  змій,  герой той  
повільно проїхав туди де перебувала колісниця Дхананджайї. І коли він, кращий з людей, їхав так, син твій,  
Духшасана,  швидко  поцілив  його  дев’ятьма  прямими  стрілами.  А  той  могутній  лучник,  простромив 
Духшасану у відповідь, п’ятьма прямими й гострими стрілами, прикрашеними золотим оперенням і пір’ям 
стерв’ятника.
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Тоді  Духшасана,  о  нащадку Бгарати,  посміхаючись  при  цьому,  влучив  у  Сатьякі,  о  великий  царю,  
трьома стрілами й ще раз — п’ятьма. А онук Шині, прохромивши твого сина п’ятьма стрімкими стрілами й,  
розсікши лук його, проїхав гордовито далі до Арджуни. Тоді Духшасана, розпалений гнівом, метнув у героя з  
роду Врішни, який слідував своїм шляхом, дротик цілком зроблений із заліза, з наміром убити його. Але той 
страшний дротик сина твого, о царю, Сатьякі розсік на сто частин своїми гострими стрілами з оперенням 
чаплі. Тоді, взявши інший лук, син твій, о володарю людей, простромив Сатьякі десятьма стрілами й видав  
левиний клич. Сатьякі ж, збуджений гнівом, спантеличивши твого сина в бою, ударив його посеред грудей 
стрілами,  виглядом подібними до  язиків  полум’я.  І  поранив  потім його  знову вісьмома стрілами,  цілком 
зробленими із заліза  та з  тонко відточеним вістрям. Духшасана ж у відповідь стрілив Сатьякі  двадцятьма 
стрілами. Але тут  нащадок з роду Сатвата,  о великий царю, вдарив його посеред грудей трьома прямими  
стрілами, швидколітними.

Потім той могутній воїн на колісниці Ююдхана, убив гострими стрілами коней Духшасани, і, ошалілий, 
він також убив прямими стрілами й візника його. Однією стрілою із серповидним вістрям він розсік лук його, 
а п’ятьма стрілами — його шкіряний нарукавник.  Знавець найвищої зброї,  він зрізав потім двома широко 
загостреними стрілами прапор і ратище, яке підтримує його, на бойовій колісниці твого сина. І потім, іншими 
гострими стрілами він убив обох його візників, які поганяли підпряжних коней. І той, з розсіченим луком  
своїм і позбавлений колісниці, з убитими конями і візником, був узятий володарем війська тригартів на свою 
колісницю. Переслідуючи його недовго, о нащадку Бгарати, онук Шині тоді не став убивати його, пам’ятаючи 
слова Бгімасени. Адже справді, Бгімасеною серед зборів була дана клятвена обіцянка вбити всіх синів твоїх у  
бою, о нащадку Бгарати! І Сатьякі,  перемігши так Духшасану на раті,  о володарю, швидко відправився, о 
царю, шляхом, яким до нього проїхав Дхананджайя.

Так вістить розділ дев’яносто дев’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 0
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Хіба не було в тому війську моєму нікого з могутніх воїв-колісничних, які могли вбити або зупинити  

Сатьякі, коли він так їхав своїм шляхом? Воістину відважний і наділений міццю, рівною самому Шакрі, адже  
він один чинив подвиги в боях, подібно могутньому Індрі — серед данавів у битві! Або, може бути, шлях,  
яким їхав Сатьякі, був порожній зовсім? Справді, адже той бик серед людей один розтрощив численні війська!  
Яким робом онук Шині один прорвався крізь численні лави шляхетних, протиборчих йому воїв, — про те  
розкажи мені, о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
О царю, неймовірні зусилля твого війська, яке складається з колісниць, слонів, коней і піхотинців, та  

шалений шум  від воїв  були  подібні  тому,  що спостерігається  наприкінці  юґи.  Коли відбувалися  щоденні  
зосередження твого війська, о милостивий, мені здавалося, що ніколи ще не було у світі іншого подібного 
скупчення військ! Боги й чарани, які разом з’явилися там, рекли: «Подібні скупчення військ будуть останніми 
на землі!». Справді, ніколи раніше не було встановлено такого бойового шику, о володарю народів, який був 
установлений Дроною у день очікуваного убивства Джайядратхи. Шум від юрм воїв, які підступають друг до 
друга  в  битві,  був  подібний до гулу морів,  збурених лютим вітром.  Багато тисяч і  сотень царів,  тих,  що  
зібралися  разом,  о  найкращий  з  людей,  було  у  твоєму  війську  та  війську  пандавів.  Шум,  створений  
розгніваними в бою героями, твердими у своїх діях, був там жахливо страшний і змушував підніматися від  
жаху волоски на тілі.

Тоді Бгімасена і Дхріштадьюмна, о найгідніший, а також Накула та Сахадева й Цар справедливости — 
Пандава  голосно  закричали:  «Підходьте!  Бийте!  Стрімко  наскочте!  Бо  хоробрі  герої,  Мадгава  і  Пандава,  
проникнули  у  вороже  військо!  Швидко  зробіть  так,  щоб  вони  могли  легко  проїхати  далі  для  вбивства 
Джайядратхи!».  Сказавши  так,  вони  спонукали  своїх  воїв.  І  вони  продовжували:  «При  загибелі  їх  обох, 
каурави  досягнуть  своєї  мети,  а  ми самі  будемо  переможені!  Тому всі  ви,  згуртувавшись  разом,  швидко 
похитніть це море військ ворога, як потужно-стрімкі вітри хвилюють океан!». І ті вої, о царю, спонукувані  
Бгімасеною і царевичем Панчалійським, узялися розтрощувати кауравів у бою, зневажаючи самим життям,  
таким  дорогим  кожному.  Наділені  шаленою  міццю,  бажаючи  знайти  смерть  у  бою  від  зброї,  заради 
досягнення неба, вони не піклувалися про власне життя, борючись за справу друзів своїх. Так само й твої вої,  
о царю, які домагаються великої слави і зважилися на шляхетну січу, стояли готові до бою.

Коли ж відбувалася та люта й страшна битва, Сатьякі вбив усіх воїв і проїхав до Арджуни. Там блиск і 
сяйво панцирів, забарвлених променями сонця, сліпили всюди зір воїв. І в той час як пандави завзято додавали 
зусиль на прі, Дурьйодхана теж, о великий царю, проникнув безстрашно в їхнє могутнє військо. І той бій між  
ним і тими воями, о нащадку Бгарати, був вельми лютим, і велике було там загальне побоїще воїв.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
В той час,  як війська пандавів просувалися так у битві,  сам Дурьйодхана повинен був  опинитися в  

серйозній небезпеці. Чи не показав був він, о візнику, свій тил на ратнім полі? Зіткнення між одним і багатьма  
у великій битві, особливо коли один є царем, здається мені нерівним! Крім того, Дурьйодхана викоханий у  
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надмірній  розкоші  та  багатстві,  і  він  —  володар  людей.  Один  зіткнувшись  у  сутичці  з  багатьма,  чи  не 
повернув він назад?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Слухай мене, о царю, як я буду розповідати про дивне зіткнення твого сина на січі, о нащадку Бгарати,  

про той надзвичайний бій між одним і багатьма! Дурьйодханою у тому бою було раптово збурене військо 
пандавів, як лотосове поле навколо буває потривожене слоном. Побачивши твоє військо, відтиснуте так твоїм 
сином, о Каураво, панчали, очолювані Бгімасеною, кинулися на нього. Тут Дурьйодхана прохромив Бгімасену 
десятьма стрілами, обох синів Мадрі — трьома стрілами кожного, Вірату й Друпаду — шістьма стрілами, а 
Шикхандіна — сотнею. Поціливши потім Дхріштадьюмну двадцятьма стрілами й сина Дхарми — сімома, а  
кекайїв — десятьма, він уразив п’ятьох синів Драупаді трьома стрілами кожного. Своїми лютими стрілами він 
посік сотні інших воїв у тій битві, включаючи також слонів і воїв-колісничних, подібно тому як Руйнівник у 
шаленому гніві знищує істот. Завдяки його мистецтву, придбаному вправами, і потузі його зброї, здавалося,  
що лук  його,  натягнутий безперестану майже в коло,  не був  видний зовсім,  коли він,  розтрощуючи своїх  
ворогів, накладав стріли і метав їх.

Коли син твій вражав так тих ворогів,  старший син Панду,  двома стрілами із  серповидним вістрям 
потнув на три частини величезний лук  його з позолоченою тильною стороною, о найгідніший! Потім він  
простромив  його  самого  безліччю  гострих  і  спритно  пущених  стріл.  Але  натрапивши  на  обладунок  
Дурьйодхани, ті стріли швидко розлетілися на шматки й увійшли в землю. Тоді Партхи, сповнені радости,  
оточили Юдхіштхіру, подібно тому як боги разом з великими мудрецями оточували з радістю Шакру. Але ось,  
цар Дурьйодхана, взявши інший тугий лук, крикнув царственому синові Панду: «Стій, зупинися!», — і напав  
на нього. І коли син твій кричав так,  о царю, напереріз йому,  могутньому воїнові  на колісниці,  кинулися  
панчали, обрадувані й прагнучі перемоги. Але їх перейняв Дрона, бажаючи захопити Пандава, подібно тому  
як  гора  приймає  дощові  хмари,  гнані  лютим  вітром.  І  бій,  о  царю,  той,  був  вельми  лютим і  все  більш 
зростаючим на силі. Це було шалене побоїще всіх істот, яке нагадувало гру самого Рудри наприкінці юґи.

Так вістить розділ сотий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 1

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
У другій половині дня, о великий царю, битва, шум від якої дорівнював грозовій хмарі, відбулася знову 

між Дроною і сомаками. Той герой серед чоловіків, Дрона, стоячи на своїй колісниці, запряженій гнідими 
кіньми,  і  зосередившись  на  битві,  кинувся  проти  пандавів  з  помірною  швидкістю.  Доблесний  син 
Бхарадваджи, могутній лучник, наділений величезною силою, той герой, що народився з чудової посудини,  
зайнятий здійсненням того, що приємно й корисно для тебе, вражаючи на вибір, о нащадку Бгарати, кращих з 
кращих воїв, своїми гострими стрілами з гарним оперенням, здавалося, грався на ратнім полі, о царю! Але  
проти нього виступив Бріхаткшатра, могутній воїн на колісниці з кекайїв, старший серед п’ятьох доблесних 
братів, вельми лютих у битві.  Мечучи гострі стріли, він густо огорнув свого наставника, подібно тому як  
величезна хмара викидаючи зливи дощу покриває гору. Тоді, о великий царю, Дрона, збуджений від гніву,  
послав у нього десять і  сім стріл,  відточених на камені  й оснащених золотим оперенням. Але ті  страшні  
стріли, випущені Дроною та подібні до отруйних змій, царевич кекайїв весело розсік у бою десятьма стрілами 
кожну.

Бачачи ту його спритність, найперший з двічінароджених, посміхаючись злегка, послав у нього вісім  
прямих стріл. Помітивши ті стріли, випущені з лука Дрони у швидкому леті на нього, Бріхаткшатра відвернув  
їх стількома ж гострими, потужними стрілами. І тут, о великий царю, твоє військо сповнилося здивуванням 
побачивши той  досить  важкий  подвиг,  вчинений  Бріхаткшатрою.  Тоді,  о  великий  царю,  Дрона,  великий 
подвижник, відзначивши царевича кекайїв, закликав до дії небесну зброю Брахми. Але ту зброю, викликану  
ним у бою, о царю, міцнорукий і непохитний царевич кекайїв відбив такою ж зброєю Брахми. І відбивши ту  
зброю сина Бхарадваджи, він стрілив брахмана шістдесятьма стрілами, відточеними на камені й оснащеними 
золотим  оперенням.  Дрона  ж,  найкращий  з  двоногих,  у  відповідь  уразив  його  довгою  стрілою.  І  вона,  
простромивши  його  панцир  і  пройшовши  крізь  тіло,  увійшла  в  землю.  Як  чорна  змія  проникає  крізь 
мурашник, так і стріла та увійшла в землю, пробивши наскрізь царевича кекайїв, о кращий з царів!

Глибоко  й  жорстоко  поранений  Дроною,  знавцем  зброї,  о  великий  царю,  Бріхаткшатра,  сповнений 
сильного шалу й блискаючи прекрасними очима, поцілив Дрону сімдесятьма стрілами із золотим оперенням, 
відточеними на камені, а іншою стрілою із серповидним вістрям уразив його візника в обидві руки й груди.  
Дрона  ж,  простромлений  безліч  разів  Бріхаткшатрою,  о  найгідніший,  метав  гострі  стріли  в  колісницю 
царевича кекайїв. Привівши в замішку Бріхаткшатру, могутнього воїна на колісниці, Дрона потім випустив у 
царевича кекайїв гостру стрілу, о нащадку Бгарати! І глибоко поцілений нею в середину грудей, о великий  
царю, той тигр серед людей, із пробитим серцем стрімко впав зі своєї колісниці.

Коли  був  убитий  Бріхаткшатра,  могутній  воїн-колісничний  кекайїв,  о  царю,  син  Шишупали  
(Дхріштакету), сильно розлютований, сказав так своєму візникові: «Поїдь, о візнику, туди, де стоїть Дрона,  
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закований  у  броні,  і  який  розтрощує  всіх  кекайїв  та  військо  панчалів!».  Почувши  ті  його  слова,  візник 
незабаром доставив того воїна, кращого з ратників на колісницях, до Дрони, на швидких конях з Камбоджі. І  
Дхріштакету,  той  бик  серед  чедіїв,  що  занадто  пишався  своєю силою,  раптово  обрушився  на  Дрону,  як  
метелик — на палаючий вогонь. І тут він простромив Дрону разом з його конями, колісницею й прапором  
шістдесятьма стрілами.  Потім він уразив  його знову іншими гострими стрілами,  немов людина дратуючи 
сплячого  тигра.  Тоді  Дрона  гострою  стрілою  із  бритвоподібним  наконечником  розсік  посередині  лук  
могутнього царя,  який боровся з великим завзяттям у битві.  Але ось,  взявши інший лук,  син Шишупали,  
могутній воїн-колісничний, знову стрілив Дрону гостро відточеними потужними стрілами. У відповідь Дрона,  
володар могутньої  сили, убивши його коней і візника, вразив його самого двадцятьма п’ятьма стрілами. І  
позбавлений своєї колісниці й лука, цар чедіїв, розгніваний, метнув булаву в колісницю сина Бхарадваджи.

Однак  ту  важку  булаву,  жахливу  виглядом  і  страхітливу,  наділену  міцністю  кременя  і  оздоблену 
золотом, яка стрімко неслася на нього, син Бхарадваджи розтрощив безліччю тисяч стріл. І булава та, збита  
сином Бхарадваджи, упала на землю, покрита прикрасою із червоних вінків, начебто зірка — з небокраю.  
Побачивши,  що  булава  його  розтрощена,  Дхріштакету,  вкрай  обурений,  поспішно  метнув  піку  й  слідом 
дротик  в  золотому  сяйві.  Але  розітнувши  ту  піку  трьома  стрілами  у  великій  битві,  Дрона,  відзначений 
могутньою силою та вправністю рук,  стрімко розсік  і  дротик.  Потім доблесний син Бхарадваджи послав, 
заради знищення свого супротивника, гостру стрілу у Дхріштакету, що теж жадав знищити його самого. І та  
стріла, простромивши наскрізь панцир і серце його, сповненого невимірної потуги, увійшла в землю, подібно 
тому як лебідь поринає в озеро вкрите лотосами. Як голодна сойка, о царю, схоплює й пожирає метелика, так  
достоту й герой Дрона поглинув Дхріштакету в тій великій битві. Коли ж був убитий цар чедіїв, син його,  
знавець найвищої зброї, піддавшись владі сильного гніву, спробував заповнити собою той пролам, утворений 
од утрати його батька. Але Дрона і його теж, сміючись при цьому, відправив своїми стрілами в житло Ями,  
подібно тому як величезний, могутній тигр у хащах губить оленя.

І коли пандави терпіли такі втрати, о нащадку Бгарати, доблесний син Джарасандхи, сам, ринувся проти  
Дрони. Покриваючи Дрону своїми гострими стрілами, о великий царю, він швидко зробив його невидимим, як  
хмара, огортаючи сонце, зовсім приховує його. Бачачи ту його спритність, Дрона, нищитель кшатріїв, стрімко 
випустив на нього стріли сотнями й тисячами. І покривши стрілами стоячого на своїй колісниці кращого з  
воїв-колісничних, Дрона вбив сина Джарасандхи на очах у всіх лучників. І справді, Дрона, уподібнюючись  
Руйнівникові, поглинав усякого, хто наближався до нього, подібно тому як сам Руйнівник поглинає всіх істот,  
коли час їх настав. Потім Дрона, могутній лучник, оголосивши своє ім’я в бою, безліччю тисяч стріл привів у  
замішання пандавів. І стріли ті, позначені іменем Дрони, із золотим оперенням і відточені на камені, убивали  
всюди в бою людей, слонів і коней. Биті так Дроною, немов могутні асури Шакрою, панчали почали тремтіти, 
як череди худоби змучені холодом. І справді, коли війська пандавів були в такому жалюгідному становищі від  
дій Дрони, о туре з роду Бгарати, страшний, сумний крик піднявся серед них.

Спантеличені  зливою  стріл  сина  Бхарадваджи,  могутні  вої  на  колісницях  серед  панчалів,  були 
знерухомлені  від нанесених ударів  онімінням стегон.  Тоді,  о  великий царю,  чедії,  срінджайї та сомаки, в  
радісному збуджені, кинулися проти сина Бхарадваджи з бажання поборотися з ним. «Убийте Дрону! Убийте 
Дрону!», — з такими вигуками вони підступили до Дрони. Й ті тигри серед людей змагалися в бою щосили, 
бажаючи відправити величного Дрону в оселю Ями. Але тих героїв, старанних і завзятих, син Бхарадваджи  
своїми стрілами відправив самих до Ями, особливо ж найголовніших серед чедіїв. І коли ті найголовніші вої з 
чедіїв нищилися, о нащадку Бгарати, панчали почали здригатися під стрілами Дрони. Бачачи такі подвиги 
Дрони, о найгідніший, вони почали голосно волати до Бгімасени, в напрямку колісниці Дхріштадьюмни: «Цей  
брахман  напевно  зробив  аскетичне  покаяння,  велике  і  надзвичайне!  Бо,  проявляючи  так  ретельно  свою 
доблесть  у  бою,  він  спалює биків  серед  кшатріїв!  Закон  для  кшатрія  є  битва,  для  брахмана  — найвище 
подвижництво. Наділений силою подвижництва й успішний у знаннях, брахман здатний спалити все, навіть  
одним своїм поглядом! Багато хто з биків серед кшатріїв, зіткнувшись з непрохідним і лютим вогнем зброї 
Дрони, розтрощені тут і спалені, о нащадку Бгарати! Величний Дрона, в міру своїх сил, своєї сміливости та  
завзятости, приводячи в замішання всіх істот, знищує наші війська!».

Почувши ті їхні слова, Кшатрадхарман, озброївшись належним чином, розсік стрілою, загостреною у 
вигляді  півмісяця, лук  Дрони разом з накладеною на нього стрілою. Дрона ж, той нищитель кшатріїв, ще 
більше запалився люттю, і взяв інший блискучий лук, більш пружний, ніж той. Поклавши на нього гостру,  
позбавлену  плям  стрілу,  потужну  й  згубну  для  юрм  ворогів,  наставник,  обдарований  могутньою  силою, 
випустив її у свого супротивника, натягнувши тятиву аж до самого вуха. І та стріла, убивши Кшатрадхармана,  
увійшла в землю. А він, із грудьми, наскрізь пробитими, упав з колісниці на землю. Коли ж був убитий син  
Дхріштадьюмни,  війська  пандавів  здригнулися.  Тоді  Чекітана,  могутній  воїн-колісничний,  обрушився  на 
Дрону. Він простромив Дрону десятьма стрілами посеред грудей, чотирма стрілами він утнув його візника, а 
ще чотирма — чотирьох його коней.  А наставник поцілив йому правицю шістнадцятьма стрілами і  його  
прапор — шістнадцятьма,  а його візника — сімома. Коли був  убитий візник, коні Чекітани понесли геть,  
разом  з  колісницею,  осипані  в  бою стрілами  сина  Бхарадваджи,  о  найгідніший!  І  побачивши колісницю 
Чекітани, яка мчала разом з убитим візником, панчалів і пандавів обійняв великий страх.
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Дрона тоді, примушуючи тікати з усіх боків чедіїв, панчалів і срінджайїв — тих героїв, згуртованих 
разом на ратнім полі, виглядав вельми блискуче, о найгідніший! Із сивим волоссям до самих вух і темною 
зовнішністю,  у віці  за  вісімдесят років,  поважний Дрона рискав у битві,  немов шістнадцятирічний юнак.  
Справді, о великий царю, коли Дрона, нищитель ворогів, безстрашно нишпорив у бою, вороги приймали його 
за  самого Індру із  громовою стрілою у  руці.  І  тоді,  о  великий царю,  Друпада,  обдарований мудрістю,  о 
володарю, сказав: «Цей Дрона убиває кшатріїв наче жадібний тигр — жалюгідних лісових тварин! Гріховний і  
злостивий Дурьйодхана безсумнівно знайде незначні потойбічні світи! Бо через його жадібність, ці тури серед  
кшатріїв, убиті  в бою, лежать сотнями на землі, начебто покалічені найдобірніші бики з тілами, залитими  
кров’ю,  ставши їжею для  собак і  шакалів!».  Сказавши так,  о  великий царю,  Друпада,  володар акшаухіні  
війська, виставивши в запалі бою поперед себе партхів, швидко рушив на Дрону.

Так вістить розділ сто перший у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 2
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Коли війська пандавів були там і тут розладнані, партхи та панчали разом із сомаками відійшли на дуже  

далеку відстань. І в той час, коли відбувалася та жахлива битва, що змушує підніматися від жаху волоски на  
тілі, немов це наступила страшна загибель світу наприкінці юґи, о нащадку Бгарати, коли Дрона, проявляючи 
свою доблесть у бою, видавав щохвилинно переможні кличі й коли панчали слабшали, а пандавів убивали  
були, Цар справедливости Юдхіштхіра, зневірившись побачити який-небудь прихисток у тому нещасті, почав, 
о  царю  царів,  міркувати,  як  це  може  скінчитися!  Кидаючи  тоді  погляди  в  усі  боки  в  надії  побачити 
Савьясачина, Юдхіштхіра, однак, не побачив ні Партхи, ні Мадгави. І не бачачи того тигра серед людей, із  
зображенням мавпи-самця на його прапорі, і не чуючи дзенькоту лука  Гандіви, він сильно стривожився, і  
почуття його розладналися. Не бачачи також Сатьякі, найпершого воїна серед врішніїв, Цар справедливости 
Юдхіштхіра всією суттю своєю перейнявся тривогою. Справді, не бачачи тих обох биків серед мужів, він не 
знаходив тоді спокою. Овіяний великою славою, Цар справедливости, міцнорукий, через острах осуду з боку 
людей, почав турбуватися про колісницю Сатьякі.

«Онук Шині, Сатьякі, вірний даному слову, згубник страху своїх друзів, посланий мною слідом шляхом 
Пхалгуни! Адже до цього була в мене одна лише турбота. Але тепер вона стала вже подвійна! Бо я повинен  
знати про долю Сатьякі й Дхананджайї, сина Панду! Але пославши вже Сатьякі слідувати по п’ятах Пандава,  
кого ж у розпал битви пошлю я тепер услід по п’ятах Сатьякі? Якщо я всякими засобами буду намагатися  
розшукувати  свого брата,  не розшукуючи  Ююдхани,  світ  буде  засуджувати  мене!  Бо люди скажуть  тоді: 
«Розшукуючи свого брата, Цар справедливости Юдхіштхіра залишає без своєї опіки Сатьякі з роду Врішни, 
воістину  відважного!  Через  острах  осуду  світу  людського,  я  відправляю  Врікодару,  сина  Прітхи,  путтю 
шляхетного Мадгави. Бо якою б не була любов моя до Арджуни, нищителя ворогів, але точно така ж вона й до 
героя  врішніїв,  того  воїна  з  роду Сатвата,  непереможного  на  прі!  Він,  радість  нащадків  роду Шині,  був 
призначений мною на виконання надзвичайно важкого завдання! Але обдарований могутньою силою, він, чи 
то від заклопотаності за друзями, чи через високу відданість, проникнув у військо бгаратів, немов макара — в 
океан.

Це ж бо чути шум незламних на прі героїв, які разом борються з героєм з роду Врішни, обдарованим 
мудрістю! Обдумавши досить глибоко і всебічно, я вважаю, що настав для мене підхожий час діяти. Мені 
подобається думка, аби відправився син Панду Бгімасена, оружний луком, туди, де перебувають ті обидва  
могутніх воїна на колісницях.  Адже немає нічого на землі, що не могло б бути подолано Бгімою. Бо він,  
покладаючись на силу своїх рук, здатний надійно протистояти в бою проти всіх лучників на землі, як би вони 
не намагалися. Покладаючись на силу рук того шляхетного воїна, ми змогли повернутися із проживання у  
лісах і ніколи не були переможені в боях. Якщо Бгімасена, син Панду, відправиться звідси до нащадка роду 
Сатвата, тоді Сатвата і Пхалгуна будуть мати в битві захисника! Без сумніву, і Сатвата і Пхалгуна, обоє в бою 
не повинні б викликати в мене занепокоєння, бо обоє вони досвідчені у володінні зброєю і обох охороняє сам 
Васудева! Але безсумнівно, я повинен розвіяти свої побоювання. Тому я відряджу Бгіму слідами нащадка з  
роду Сатвата. І тоді я буду вважати, що все, стосовно Сатьякі, мною повністю зроблено!».

Вирішивши так, син Дхарми — Юдхіштхіра сказав, о царю, своєму візникові: «Вези мене до Бгіми!». І  
почувши  веління  Царя  справедливости,  візник,  добрий  знавець  коней,  пригнав  колісницю,  прикрашену 
золотом, до Бгіми. Досягши Бгімасени й пам’ятаючи про підхожий час, цар, зовсім засмучений, став багатьма 
проханнями перестерігати його:  «Я не бачу,  о  Бгімасено,  молодшого брата твого,  котрий на одній-єдиній 
колісниці переміг дайтьїв разом з богами і гандхарвами!». Тоді промовив Бгімасена Царю справедливости, 
який був у такому стані: «Ніколи раніше не бачив я й не чув, щоб тобою опанувала така зневіра! Справді,  
адже колись, коли ми були змучені горем, саме ти був нашим притулком! Встань, піднімися, о царю царів,  
накажи, що я повинен зробити для тебе! Адже немає нічого, що не могло би бути досягнуто або зроблено 
мною, о милостивий! Не поринай серцем своїм у зажуру!».

І тоді сказав Бгімасені цар, із сумним обличчям і повними сліз очима, такі слова, зітхаючи при цьому 
подібно чорній змії: «Чути ревіння мушлі Панчаджаньї, в яку люто сурмить Васудева, овіяний славою! Цілком 
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імовірно,  що брат твій Дхананджайя лежить сьогодні  вбитий!  І  безсумнівно,  раз  він  убитий,  це  бореться 
Джанардана!  Той сповнений великої  сили герой,  на чию покладаючись доблесть,  гараздують  пандави,  до  
якого під час небезпек ми завжди прихиляємось, подібно тому як безсмертні — до Тисячоокого, той герой, що  
жадає зустріти правителя Синдху, проникнув у військо бгаратів! Я знаю це тому, о Бгімо, що він відправився 
туди  й назад усе  ще не  повернувся!  Темний зовнішністю,  юний роками,  із  бавовняноподібним волоссям, 
прекрасний і міцнорукий, із широкими грудьми й могутніми плечима, з ходою збудженого слона, з мідно-
червоними очима, подібними до очей чакори, той брат твій збільшує горе ворогів!

Це і є те, — хай буде тобі благо, — що служить причиною мого смутку, о приборкувачу ворогів! Саме 
через Арджуну, о міцнорукий, а також і через Сатвату все більше зростає цей сум, подібно палаючому вогню, 
підсиленому узливанням пряженого масла! Я не бачу ознак Арджуни. Тому я занепадаю духом! Довідайся 
також про того тигра серед людей, — про Сатвату,  могутнього воїна на колісниці.  Адже він відправився  
слідом за тим могутнім бійцем, — твоїм молодшим братом! Не бачачи також і його, міцнорукого, я у зневірі! 
Безсумнівно, це Крішна, знавець битви, бореться на ратнім полі. Тому, о Каунтейє, відправляйся туди, куди  
помчався могутній Дхананджайя, на чию покладаючись доблесть, гараздують пандави, і де перебуває також і 
Сатьякі, наділений великою міццю, якщо, звичайно, ти вважаєш своїм обов’язком слухатися мого слова, о 
знавцю обов’язку! Пам’ятай, що я старший брат твій! І варто пам’ятати ще, що Арджуна не повинен для тебе 
бути більш дорогим, ніж Сатьякі! Адже він, о Партхо, тільки з бажання зробити мені приємне відправився 
слідом, шляхом Савьясачина, нездоланним і страшним, зовсім непрохідним для нечестивців!».

Б г і м а с е н а  с к а з а в :
Сидячи на тій  колісниці,  що колись возила  Брахму,  Ішану,  Індру й Варуну,  на тій  самій колісниці 

відправилися обидва Крішни. І не може бути в них страху перед небезпекою! Але тримаючи, однак, наказ твій 
у голові своїй, я відправляюся сам! Не засмучуйся ж! Зустрівшись із тими тиграми серед мужів, я пошлю тобі 
звістку!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Промовивши  так,  могутній  Бгімасена  почав  готуватися  до  відправлення,  передаючи  знову  й  знову 

Юдхіштхіру на піклування Дхріштадьюмні та іншим вірним друзям своїм. І звернувшись до Дхріштадьюмни, 
він, сповнений могутньої сили, так сказав: «Тобі відомо, о міцнорукий, як Дрона, могутній воїн на колісниці,  
завжди чатує, аби схопити Царя справедливости будь-якими можливими засобами. Адже справді, питання про 
моє відправлення до Арджуни і Сатьякі, о сину Паршати, є не настільки важливим, як надзвичайно важливим  
є  для  нас  обов’язок  охороняти царя!  Проте  я  одержав  від  Партхи наказ  відправитися,  і  я  не  насмілився 
суперечити  йому.  Я  відправлюся  туди,  де  перебуває  той  правитель  Синдху,  уже  близький  до  смерті.  Я 
повинен  без  усяких  коливань  діяти  відповідно  до  слова  Царя  справедливости.  Тому  ти,  старанно 
приготувавшись до битви, захищай сьогодні сина Кунті — Юдхіштхіру. Бо з усіх обов’язків це — найвищий 
обов’язок у бою!».

І  Врікодарі,  о  великий царю,  промовив на це Дхріштадьюмна: «Відправляйся на своє полювання,  о 
Партхо  міцнорукий,  і  не  турбуйся!  Не  вбивши  спершу  в  бою  Дхріштадьюмни,  Дрона  ніколи  не  зможе 
заподіяти  шкоди  Царю  справедливости!».  І  тоді,  доручивши  царя  турботам  Дхріштадьюмни,  Пандава,  
вклонившись своєму старшому, вельмишановному братові, відправився туди, де перебував Пхалгуна. А перед 
цим Цар справедливости обійняв Каунтейю, о нащадку Бгарати, і, поцілувавши його в голову, вимовив над 
ним  благословення,  які  обіцяють  гаразди.  Бгімасена  міцнорукий,  найкращий  з  воїв-колісничних,  був  
одягнений у панцир, прикрашений блискаючими сережками і браслетами ангада, в обладунках і з луком у  
руці. Його дорога кольчуга з харалужної криці, у мерехтінні золота, виглядала подібно хмарі, що укутала гору,  
пронизана перуницями. Одягнений ошатно в жовті та червоні, чорні та білі вбрання, у гарнім панцирі, який  
захищав і шию, він виглядав блискуче, немов хмара, прикрашена веселкою.

Тоді як Бгімасена готовий уже був виїхати проти твого війська з бажанням поборотися, страшне ревіння 
мушлі  Панчаджаньї  пролунало  знову,  о  володарю народів!  Почувши те  голосне,  жахливе  ревіння,  здатне 
змусити тремтіти всі три світи, міцнорукий син Дхарми, знову звернувшись до Бгіми, сказав: «Це голосно  
сурмить  у  мушлю  герой  з  роду  Врішни.  Бо  та  цариця  сурм  наповнює  своїми  звуками  землю  й  небо! 
Безсумнівно, коли Савьясачин опинився у великому нещасті, той герой, що носить диск і булаву, бореться з  
усіма кауравами! Напевно, високоповажна Кунті, Драупаді й Субхадра бачать сьогодні разом з родичами і  
друзями  вельми  несприятливі  знамення!  Тому  ти,  о  Бгімо,  якомога  швидше  поїдь  туди  де  перебуває 
Дхананджайя. Справді ж, усі сторони світу, головні й проміжні, о Партхо, ніби сплутуються в моїх очах через 
моє  марне  бажання  бачити  Дхананджайю,  а  рівно  і  через  Сатвату!».  І  Юдхіштхіра  знову  повторював  
Бгімасені: «Руш, руш!». І наполегливо спонукуваний своїм братом, той брат Бгіма, завжди готовий зробити 
люб’язність своєму братові, змусив бити в барабан. І протяжно сурмлячи в мушлю і видаючи левиний рик,  
знову й знову натягаючи тятиву і приймаючи свій страхітливий вигляд, він стрімко ринувся проти ворогів.

Його везли жваві, найчудовіші коні, добре виїжджені, наділені швидкістю думки або вітру. І керував  
ними Вішока. Тут Партха, сильно натягаючи рукою тятиву, зачав вимотувати передні лави ворожого війська,  
рубаючи і простромлюючи, трощачи і змітаючи воїв. І коли той герой міцнорукий, просувався вперед, за ним 
ішли хоробрі панчали разом із сомаками, як безсмертні — слідом за Магхаваном. Тоді, о великий царю, його  
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оточили єдиноутробні брати каурави у супроводі своїх військ: Духшала, Читрасена, Кундабхедін і Вівіншаті,  
Дурмукха,  Духсаха,  Вікарна  й  Шала,  Вінда  та  Анувінда,  Сумукха,  Диргхабаху і  Сударшана,  Вріндарака,  
Сухаста,  Сушена  та  Диргхалочана.  Найкращі  з  воїв-колісничних,  герої  ті,  з  різними  своїми  військами  й 
прихильниками, які старанно приготувалися до бою, обрушилися на Бгімасену.

Кинувши оком на них, син Кунті, Бгімасена, сповнений великої доблести, кинувся проти них з такою 
стрімкістю, як лев кидається на жалюгідних лісових тварин. А ті герої, показуючи там різні види могутньої  
чудової зброї, огортали Бгіму стрілами, подібно тому як хмари — сонце при заході. Але він, проскочивши 
крізь їх лави зі стрімким натиском, рушив проти війська Дрони й обсипав стрілами загін бойових слонів перед  
ним зливами стріл. І в найкоротший час, син Вітру, розтрощивши своїми стрілами те військо слонів, розігнав  
його в  усі  сторони.  І  дійсно,  як тварини в лісі,  перелякані  ревінням  Шарабхи,25 ті  слони всі  втекли геть, 
видаючи страшне ревіння. І промчавшись із великою швидкістю через ту ділянку бою, Бгіма знову підступив 
до війська Дрони. Однак наставник стримав його натиск, подібно тому як берег морський стримує збурене  
море.  Посміхаючись злегка,  він ударив його в чоло довгою стрілою. І  внаслідок цього,  Пандава виглядав  
блискуче, мов сонце зі спрямованими вгору променем.

Думаючи, що Бгіма буде вчиняти йому шану, яку робив йому раніше Пхалгуна, наставник, звернувшись 
до Врікодари, сказав йому: «О Бгімасено, тобі не до снаги проникнути у ворожі лави, не перемігши спочатку  
мене  в  бою  посеред  ворогів,  о  обдарований  могутньою  силою!  Якщо  молодший  твій  брат  і  Крішна 
проникнули в це військо з мого дозволу, то тобі ж, на жаль, ніколи не вдасться проникнути туди!». Почувши  
ці  слова  наставника,  Бгіма  безстрашний,  збуджений  гнівом,  з  мідно-червоними очима,  дихаючи глибоко, 
сказав тоді Дроні: «Це не за твоїм дозволом, о негідний брахмане, Арджуна проникнув крізь ці бойові лави.  
Адже він непереможний і міг би проникнути у військо самого Шакри! А те, що він високо шанує тебе, так це  
лише з поваги до тебе! Але знай, о Дроно, я ж бо — не жалісливий Арджуна! Я — Бгімасена, ворог твій! Ми  
вважаємо тебе за батька нашого, за наставника й друга, а самих себе — за синів твоїх! Думаючи так, всі ми 
шанобливо схиляємося перед тобою! Коли ж ти говориш нам так сьогодні, то все це є навпаки! Якщо ти  
вважаєш себе нашим ворогом, нехай тоді це буде так! Я ж — Бгіма, і буду діяти стосовно тебе так, як повинен  
діяти стосовно ворога!».

Тоді Бгіма, кружляючи своєю палицею, начебто сам Руйнівник — смертельним жезлом, метнув її, о  
царю,  у Дрону.  Але  він  швидко зістрибнув  зі  своєї  колісниці  і  цим урятувався.  А палиця та,  потрощила 
колісницю Дрони разом з її кіньми, візником і прапором, і побила багатьох воїв, подібно тому як вітер знищує  
дерева  своєю силою.  Але  ті  сини  твої  знову  оточили  його,  найчудовішого  з  воїв-колісничних.  А  Дрона, 
кращий серед вражаючих, зійшов тим часом на іншу колісницю. І тут, о великий царю, розгніваний Бгімасена,  
сповнений великої доблести, обсипав загін колісниць спереду зливами стріл. А ті могутні вої на колісницях,  
сини твої, посічені так у бою, боролися із Бгімасеною, наділеним могутньою силою, жадаючи перемоги. Тоді 
Духшасана,  розлютований,  метнув  у  нього  гострий  дротик,  цілком  зроблений  із  заліза,  бажаючи  вбити 
нащадка Панду. Але той величезний дротик, що летів на нього, посланий твоїм сином, Бгіма розсік надвоє. І  
подвиг той здавався вельми дивним!

Потім  могутній  Пандава,  ошалілий,  трьома  іншими  гострими  стрілами  вбив  трьох  братів  — 
Кундабхедіна,  Сушену і Диргханетру.  І  потім,  з  тих відважних твоїх синів,  які  боролися з  ним,  він убив  
доблесного Вріндараку,  примножувача слави кауравів. Далі знову,  трьома стрілами Бгіма вбив трьох синів 
твоїх Абхайю, Раудракармана і Дурвімочану. Мордовані так, о великий царю, тим могутнім воїном, сини твої 
оточили  Бгіму,  найкращого  з  убивць,  з  усіх  боків.  Але  тут  син  Кунті,  посміхаючись,  відправив  своїми 
стрілами Вінду та Анувінду, обох разом, і Сувармана, твого сина, в оселю Ями. Потім, о туре з роду Бгарати, 
він  швидко  простромив  у  запалі  бою,  твого  хороброго  сина  Сударшану.  Той  відразу  звалився  та  помер 
миттєво.

Протягом  досить  короткого  часу,  нащадок  Панду  вимотав  своїми  стрілами  той  загін  колісниць, 
розігнавши його в усі  боки. Як череди лісових тварин, налякані гуркотом колісниці або ревінням хижаків,  
сини твої в бою, о володарю народів, змучені страхом перед Бгімасеною і зазнаючи поразки, кинулися всі геть 
на  своїх  колісницях.  Однак  же  Каунтейя  переслідував  те  величезне  військо  синів  твоїх  і  почав,  о  царю,  
лупцювати кауравів там з усіх боків. І трощені так Бгімасеною, о великий царю, твої сини, покинувши Бгіму,  
тікали пріч з поля бою, підганяючи щосили чудових своїх коней. І перемігши їх у бою, могутній Бгімасена  
видав тоді переможний клич, подібний до левиного рику,  і  підняв сильний шум,  ляскаючи під пахвами. І 
вчиняючи також дуже  гучний  шум ударами долонь,  Бгіма могутній,  проминув  тих воїв-колісничних,  ним 
переможених, і рушив у напрямку війська Дрони.

Так вістить розділ сто другий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 3
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Після того як той син Панду вибрався з війська ворожих колісниць, як сонце з мороку, наставник облив  

його зливами стріл, бажаючи перепинити йому шлях. Але привівши в замішання твоє військо силою своєї  
ворожби, ніби поглинаючи ті потоки стріл, випущених з найчудовішого лука Дрони, Бгімасена обрушився на 
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тих єдиноутробних братів твоїх, синів. Тоді видатні лучники, спонукувані твоїми синами в бою, рушивши зі  
стрімким натиском,  почали  оточувати  його  з  усіх  боків.  Так  оточений  ними,  могутній  Бгіма,  о  нащадку 
Бгарати, посміхаючись злегка й видаючи левиний рик, підняв на них страшну палицю, здатну їх розтрощити, і  
сильним ривком метнув її  у них. І випущена,  немов громова стріла Індри — самим Індрою, вона, велика  
потугою, ніби наповнюючи всю землю гучним гулом, о царю, сяючи сильним блиском, страшна, змусила  
тремтіти  твоїх  синів.  Побачивши політ  тієї  палиці  на  них  з  величезною швидкістю,  обкутану  вогняними 
спалахами, всі сини твої побігли геть, видаючи страшні лементи. І під впливом нестерпного гулу, що йде від  
неї, о найгідніший, багато з людей повалилися там де стояли, а також і вої-колісничні, попадали тоді зі своїх 
колісниць. Примусивши втекти тих ворогів, Каунтейя неприступний, зі стрімким натиском перетнув вороже 
військо, подібно красивоперому цареві птахів Гаруді.

Коли ж Бгімасена, очільник проводирів загонів колісниць, так вимотував ворогів, син Бхарадваджи, о 
царю, кинувся на нього. І Дрона, стримавши в запалі бою Бгіму потоками стріл, видав раптово переможний  
клич і привів у жах пандавів. І битва між Дроною і шляхетним Бгімою, була, о великий царю, шаленою і  
страшною, подібна тій, яка відбувалася колись між богами та асурами. І в бою тому, гострі стріли, випущені з  
лука  Дрони,  убивали  героїв  сотнями  й  тисячами.  Тоді  пішки,  зістрибнувши  зі  своєї  колісниці,  Пандава,  
вирячивши очі, о царю, кинувся зі стрімким натиском на Дрону. І справді, як затятий бик переносить сильну  
зливу, так і Бгіма, тигр серед людей, переніс ту потужну зливу стріл. Вражений так у бою, о найгідніший,  
могутній  Бгіма,  схопивши колісницю Дрони  рукою  за  дишель,  перекинув  її  з  великою силою.  Дрона  ж,  
скинутий Бгімою, о царю, поспішно зійшовши на іншу колісницю, направився до входу в бойові лави, в той 
час, як його візник поганяв коней притьмом. І той подвиг Бгімасени, о Кауравьє, здавався вельми дивним!

Тоді, зійшовши на колісницю, могутній Бгімасена кинувся з усією стрімкістю проти війська твого сина. 
І він розтрощував кшатріїв на раті, як сильний, рвучкий вітер — дерева. Справді ж, він мчався, стримуючи  
вороже  військо,  як  збурене  море  протистоїть  горам.  Досягши  війська  бходжів,  захищене  сином  Хрідіки, 
Бгімасена,  о  царю,  вимотав  його  багаторазово  і  проїхав  далі.  Змушуючи  тремтіти  ворожі  юрми ударами 
долонь  рук  своїх,  о  найгідніший,  він  переміг  усіх  їх,  подібно  тому  як  тигр  долає  череди  затятих  биків.  
Пройшовши крізь військо бходжів і  бойовий шик камбоджів, а також крізь ряди інших численних племен 
млеччхів,  добре  обізнаних  на  прі,  й  побачивши  Сатьякі,  тура  серед  мужів,  зайнятого  в  бою,  син  Кунті,  
Бгімасена,  о  великий  царю,  на  колісниці  рушив  тоді  рішуче  і  з  великою стрімкістю,  бажаючи побачити 
Дхананджайю.  Проминувши  твоїх  воїв  у  тій  битві,  нащадок  Панду  побачив  тоді  Арджуну,  бика  серед 
чоловіків, також зайнятого в бою.

Побачивши там Арджуну, який проявляв свою доблесть заради вбивства правителя Синдху, доблесний 
Бгіма видав голосні кличі. І той страшний рик його, голосно ревучого, почув Партха. І тоді Партха, а також 
Мадгава, видаючи відповідний голосний рик, помчалися назустріч, о великий царю, подібно двом ревучим 
бикам. І Васудева і Арджуна,  чуючи одночасно те ревіння могутнього Бгіми, самі видавали кличі знову й  
знову,  бажаючи  бачити  Врікодару.  Почувши  тоді  рик  Бгімасени,  а  також  Пхалгуни,  оружного  луком,  о 
великий царю, зрадів Юдхіштхіра, син Дхарми. І коли Цар почув ті голосні їхні кличі, сум його розвіявся. І  
володар той побажав тоді перемоги Дхананджайї в бою.

Коли ж Бгімасена,  лютий у битві,  гучно ревів так,  міцнорукий Юдхіштхіра,  син Дхарми,  кращий з 
охоронців закону, посміхаючись, зметикував трохи і висловив те, що обтяжувало його серце: «Тобою, о Бгімо,  
дійсно подана мені звістка й виконано веління старшого! Ніколи не може бути в бою перемоги у тих, чиїм 
ворогом є ти, о Пандаво! Завдяки щасливій долі, усе ще живий у бою Дхананджайя, однаково спритний і на  
ліву руку. Завдяки щасливій долі, гараздує також доблесний Сатьякі, воістину відважний! Завдяки щасливій 
долі, я чую Васудеву і Дхананджайю, які видають ці зичні рики! Той, хто, перемігши самого Шакру в бою,  
задовольнив Пожирателя жертв, той нищитель ворогів, Пхалгуна, завдяки щасливій долі, усе ще гараздує в 
битві! Той, на чию силу рук покладаючись, ми всі живі, той нищитель ворожих полків, Пхалгуна,  завдяки 
щасливій долі, все ще гараздує! Той, ким на одній-єдиній колісниці були переможені демони ніватакавачи,  
непереможні навіть для богів, той герой Партха, завдяки щасливій долі, усе ще живий!

Той, хто при місті Матсьї переміг усіх кауравів, тих, що зібралися разом для викрадення худоби царя 
Вірати, той Партха, завдяки щасливій долі,  все ще гараздує!  Той, хто міццю своїх рук убив чотирнадцять 
тисяч  калакейїв  у  великій  січі,  той  Партха,  завдяки  щасливій  долі,  усе  ще  живий!  Той,  хто  заради  
Дурьйодхани, міццю своєї зброї переміг могутнього царя гандхарвів, той Партха, завдяки щасливій долі, усе 
ще живий! Прикрашений діадемою і  золотими гірляндами, володіючи могутньою силою, линучи на білих 
конях і маючи своїм візником Крішну, той Пхалгуна, що завжди мені милий, завдяки щасливій долі, усе ще  
живий!  Сповнений  скорботи  за  сином,  жадаючи  вчинити  надважкий  подвиг  і  тепер  ось  прагнучи  убити 
Джайядратху, давши таку клятву, чи зможе той Дхананджайя вбити правителя Синдху в бою? Після того як 
він, захищений Васудевою, виконає свою клятву, чи зможу я знову зустрітися з Арджуною до того, як зайде 
сонце?

Відданий  благу  Дурьйодхани,  цар  країни  Синдху,  повалений  Пхалгуною,  чи  буде  радувати  своїх 
ворогів? Побачивши правителя Синдху,  поваленого Пхалгуною у бою, чи укладе  цар Дурьйодхана мир із  
нами? Побачивши своїх братів, убитих Бгімасеною, чи укладе злісний Дурьйодхана мир із нами? Побачивши 
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багатьох інших воїв,  які  лежать розпростертими на землі,  чи буде злісний Дурьйодхана після віддаватися 
каяттю? Чи не затихне наша ворожнеча однією лише жертвою, в особі Бгішми? І чи не укладе Суйодхана мир 
із нами, заради порятунку інших уцілілих з його та нашої сторони?». Так він, о царю, міркував різнобічно, 
охоплений жалем. А тим часом битва між пандавами і кауравами розігралася з лютим шаленством.

Так вістить розділ сто третій у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 4
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
В той час як могутній Бгімасена видавав такі голосні кличі, хто з героїв нашого війська оточив його? Бо  

я не бачу в трьох світах такого воїна, о Санджайє, який міг би встояти перед розгніваним Бгімасеною у бою!  
Адже я не бачу того, о сину мій, хто здатний устояти у великій битві перед ним, коли він піднімає булаву,  
нагадуючи  саму  Смерть!  Хто  може,  хоча  б  він  був  сам  Шатакрату,  встояти  в  бою  перед  ним,  котрий  
розтрощує  колісницю колісницею,  а  слона  слоном,  діючи  ними,  як  своєю зброєю?  Хто  з  відданих благу 
Дурьйодхани твердо стояв у бою перед розгніваним Бгімасеною, який жадає вбити моїх синів? Хто з героїв на  
головній ділянці бою стояв перед Бгімасеною, який збирався був спалити моїх синів, подібно тому як лісова  
пожежа спалює суху траву або солому? Хто з них оточив Бгіму в бою, побачивши моїх синів, битих Бгімою,  
немов істот під косою самої Смерти? Хто ті герої, які кинулися проти того палаючого вогню у вигляді Бгіми, 
що намірявся спалити синів моїх? — про те розкажи мені, о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Коли Бгімасена, могутній воїн на колісниці, видавав таке голосне ревіння, могутній Карна,  не здатний 

стерпіти його, теж з голосним криком обрушився на нього, натягаючи свій лук з надзвичайною силою. Бо й  
Карна могутній, прагнучи битви, мав намір проявити свою силу. І в тому зіткненні між Карною і Бгімою, коли 
вої-колісничні  і  вершники чули  шум від ударів  їхніх долонь,  все тіло у них починало тремтіти.  Справді,  
почувши  страшний  клич  Бгімасени  на  бойовищі,  навіть  тури  серед  кшатріїв  мислили  і  небо  і  землю 
наповненими тим звуком. І від жахливого рику, знову виданого шляхетним Пандавом, у всіх воїв луки в тому 
бою попадали на землю. І всі верхові та в’ючні тварини, нажахані, затремтівши, почали випускати кал і сечу, о 
великий царю. І різні грізні знамення показувалися, о царю, під час того страшного зіткнення між Бгімою і  
Карною.

Тоді  Карна  боляче  вразив  Бгіму двадцятьма стрілами й  швидко простромив і  візника  його п’ятьма 
стрілами. А Бгімасена у відповідь, посміхнувшись, могутньо і рішучо ударив Карну шістдесятьма стрілами в  
запалі тої битви.  Карна ж, могутній стрілець із лука, метнув у нього чотири стріли. Однак Бгімасена своїми 
прямими стрілами розсік їх до досягнення мети, на безліч шматків, о царю, показуючи спритність своїх рук. У 
відповідь  Карна  покрив  його  багато  разів  потоками  стріл.  Але  вкритий  так  стрілами  Карни  безліч  разів, 
нащадок Панду, могутній воїн на колісниці, розсік його лук біля самого руківʼя та потім стрілив його самого 
безліччю прямих стріл. Тоді взявши інший лук і натягнувши на нього тятиву, син сути, могутній ратник на  
колісниці, той вершитель страшних подвигів, простромив Бгіму безліччю стріл. Бгіма ж, збуджений гнівом,  
устромив тоді з великою силою в груди синові візника три прямі стріли.

І з тими стрілами, які стирчать посередині його грудей, Карна виглядав там блискуче, о туре з роду 
Бгарати,  подібно високій горі  із  трьома вершинами.  З  ран його,  так посіченого найчудовішими стрілами,  
почала стікати кров, подібно потокам рідкої  червоної глини, що стікає з гори.  Вражений сильним ударом 
стріл, Карна похитнувся трохи. Потім, поклавши стрілу на лук свій, він поцілив Бгіму, о найгідніший! І знову  
почав він метати стріли сотнями й тисячами. І огорнутий раптово стрілами Карни, твердого лучника,  той  
нащадок Панду швидко розсік тятиву його лука,  посміхаючись при цьому.  Потім стрілою із серповидним 
вістрям, він відправив його візника в житло Ями. І чотирьох його коней у бою також умертвив той могутній  
воїн  на  колісниці.  Тоді,  зістрибнувши  зі  своєї  колісниці,  позбавленої  коней,  о  володарю народів,  Карна,  
могутній воїн-колісничний, зійшов на колісницю Врішасени.

Перемігши в бою Карну, доблесний Бгімасена видав дуже голосний клич, подібний до гуркоту грозових 
хмар.  І  почувши  той  його  клич  і  вирішивши,  що Карна  переможений  Бгімасеною,  зрадів  Юдхіштхіра,  о 
нащадку Бгарати! З усіх боків засурмили тоді в мушлі у війську пандавів. Але почувши шум у ворожому  
війську, твої вої, однак, зовсім не видали ніяких кличів. Партха відклав свій лук Гандіву, а Крішна засурмив у  
свою мушлю. Заглушаючи, однак, всі ті звуки, гул від реву Бгіми був, о великий царю, чутний серед усіх воїв, 
о нащадку Бгарати! Потім ті обидва приборкувача ворогів Карна й Бгіма боролися кожний своєю зброєю. Син 
Радхи діяв м’яко, а син Панду — з більшою завзятістю.

Так вістить розділ сто четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 5
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Після  того  як  військо  те  почало  тікати,  а  Арджуна,  Сатвата  й  Бгімасена  рушили  всі  на  правителя  

Синдху,  твій син Дурьйодхана проїхав до Дрони. Він відправився до нього поспішно на одній колісниці,  
міркуючи  шляхом  про  різні  обов’язки.  І  та  колісниця  сина  твого,  наділена  швидкістю думки  або  вітру,  

122



стрімко, якомога швидко примчалася до Дрони. Звернувшись до нього, промовив твій син, з очима червоними 
від гніву:  «Арджуна,  Бгімасена і Сатьякі непереможні, а також інші могутні вої-колісничні, перемігши всі  
наші  величезні  війська,  наздогнали  вже,  нищителі  ворогів,  царя  країни  Синдху!  І  дійсно,  всі  вони,  самі 
непереможні, борються вже там! Якщо Партха, могутній воїн, зумів прорватися крізь такий бій, то яким робом 
удалося Сатьякі та Бгімі проскочити повз тебе, о милостивий? Твоя поразка, о найперший з брахманів, від  
Сатвати і Арджуни, а також від Бгімасени, є вельми дивною у цьому світі, подібно висиханню океану! Люди 
голосно  питають:  «Яким  чином,  дійсно,  міг  Дрона,  найдосвідченіший  у  військовій  науці,  бути 
переможеним?». Адже погибель уже безсумнівна для мене, нещасливого в битві, коли три воя-колісничних,  
зуміли  проскочити повз  тебе,  тигра  серед людей!  Однак  же,  коли все  так трапилося,  повідай нам,  що ж 
скажеш ти про справу,  яка ще є у нас! Що сталося, те сталося! Подумай тепер про те, що далі робити, о  
милостивий! Скажи ти негайно про те, що належить за цим зробити для царя країни Синдху в цьому випадку,  
і нехай те, що ти говориш, буде швидко і як слід виконано!».

Д р о н а  с к а з а в :
Слухай  мене,  о  великий  царю,  що  треба  зробити  в  цьому  випадку,  після  необхідного  довгого 

обмірковування. Поки лише три могутніх воя на колісницях серед пандавів проскочили повз нас. Як велика  
для нас небезпека, загрожує нам з тилу від тих трьох, така ж велика вона і попереду. Там, однак, де Крішна і  
Дхананджайя,  я  гадаю,  небезпека  для  нас  найбільш  значна.  Військо  бгаратів  охоплене  супротивником  і  
спереду і  ззаду.  При такому становищі я вважаю, що нашим найпершим обов’язком повинен бути захист  
правителя  Синдху.  Адже він,  відчуваючи страх перед розгніваним Дхананджайєю, о сину мій,  заслуговує 
більше за всіх на захист! Бо доблесні Ююдхана і Врікодара, обоє рушили вже проти правителя Синдху.  Все 
це, що трапилося тепер, є результат тої гри в кості, яка була задумана Шакуні. Не на зборах де відбувалася  
гра, була здобута перемога, не там прийшла і поразка. А тут, сьогодні, коли ми зайняті цією військовою грою, 
о сину мій, буде перемога або поразка! Ті загрозливі речі, якими Шакуні, вважаючи їх за гральні кості, грав  
раніше на зборах кауравів, були насправді непереборними стрілами. Тепер там де зібралися он ті численні 
каурави, о сину мій, знай, що військо заміняє гравців, а стріли — гральні кості, о володарю народів, правитель  
же  Синдху,  о царю, служить ставкою в цій грі-битві, — і в тому у мене тверде переконання, бо за життя 
правителя Синдху зав’язалася сьогодні у нас велика рать із ворогами!

При таких обставинах всі ви, о великий царю, зневажаючи своїм життям, повинні зробити необхідні  
приготування для захисту правителя Синдху в бою. Там, коли ми будемо зайняті військовою грою, для нас, о 
сину мій,  будуть  вже безсумнівні  перемога чи поразка!  Туди,  де видатні  лучники ті  старанно захищають 
правителя  Синдху,  поїдь  сам  без  зволікання  і  захищай  тих  захисників  Джайядратхи!  Щодо  мене,  то  я 
залишуся тут  і  буду відправляти інших на ту ж ділянку бою. Я буду також стримувати панчалів разом з  
пандавами і срінджайями, з’єднаними разом!». 

І тоді, за наказом наставника, Дурьйодхана поспішно відправився на зазначене місце разом зі своїми  
послідовниками, налаштувавши себе на виконання суворого завдання. А в цей час двоє воїв, які охороняли 
колеса  колісниці  Арджуни,  —  царевичі  Панчали  Юдхаманью  і  Уттамауджас  проїхали  до  Савьясачина, 
обійшовши стороною військо кауравів. Адже як ти пам’ятаєш, о великий царю, ще раніше, коли Арджуна 
проникнув у твоє військо з бажання перемоги, ті двоє царевичів, о царю, були затримані у своєму просуванні  
Крітаварманом. І Дурьйодхана, могутній нащадок Бгарати, без зволікання вступив у добру прю з тими обома 
братами, теж несамовито спраглими до неї.

Два ті видатні кшатрія, відомі як магаратхи — могутні вої-колісничні, кинулися потім у тій битві на 
Дурьйодхану з піднятими луками. І Юдхаманью, розлютований, випустив стрімко тридцять залізних стріл у  
середину грудей твого сина. Дурьйодхана ж у відповідь, о царю царів, убив чотирьох коней Уттамауджаса,  
царевича  Панчали,  а  також  обох  його  візників,  які  поганяли  підпряжних  коней.  Але  тут  Уттамауджас,  
втративши в бою коней своїх і візників, поспішно зійшов на колісницю брата свого Юдхаманью. І зійшовши  
на колісницю свого брата, він ударив на коней Дурьйодхани численними стрілами. І ті, убиті, упали на землю. 
І коли впали коні його, Юдхаманью потужною стрілою швидко розсік лук Дурьйодхани й іншою стрілою — 
сагайдак його, в запалі бою.

Тоді, зістрибнувши з колісниці, позбавленої коней і також візника, той воїн могутній, син твій, узяв  
палицю  й  кинувся  на  обох  царевичів  Панчали.  Побачивши  того  підкорювача  ворожих  міст,  у  гніві  так 
підступаючого до них, Юдхаманью і Уттамауджас зіскочили із приступки своєї колісниці. І тут Дурьйодхана,  
оружний  палицею,  у  запалі  бою  розплющив  сильним  ударом  своєї  палиці  ту  найчудовішу  з  колісниць, 
прикрашену золотом, разом з її кіньми, візником і прапором. І розтрощивши в такий спосіб ту колісницю, син 
твій,  той приборкувач ворогів,  сам позбавлений коней і  візника,  швидко зійшов потім на колісницю царя  
мадрів.  Тим  часом  обоє  ті  найперших  царевича  панчалів,  наділені  потужною  міццю,  зійшовши  на  іншу 
колісницю, направилися до Дхананджайї.

Так вістить розділ сто п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 0 6
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли два тих могутніх героя Карна й Бгіма були зайняті боєм, як відбувалася далі та битва між ними 

поблизу колісниці Арджуни? Адже раніше, одного разу Карна був переможений Бгімасеною в герці. Яким же 
чином син Радхи, могутній воїн на колісниці, міг знову виступити проти Бгіми? Або також Бгіма, як він міг  
рушити  проти  сина  візника,  того  видатного  воїна,  відомого  на  Землі  як  найбільший  воїн-колісничний? 
Залишаючи осторонь Бгішму і Дрону, Юдхіштхіра, син Дхарми, не відчував страху ні перед ким іншим, крім 
лучника Карни. І дійсно, думаючи постійно про того могутнього воїна на колісниці, він не спить від страху!  
Так яким же робом міг Бгіма боротися з тим сином сути у битві? Як міг, насправді, Бгіма поборотися в битві з 
Карною, найчудовішим з воїв,  доброзичливим до брахманів,  наділеним міццю й котрий ніколи не уникає  
сутички? Як же, дійсно, ті два героя могли зустрітися перед самою колісницею Арджуни? І як вони обоє — 
син сути і Врікодара боролися один з одним? Крім того що раніше було повідомлено йому про його братнє 
споріднення з пандавами, син візника є, до того ж, жалісливим. Пам’ятаючи також про слова, сказані ним 
Кунті, як же він міг боротися із Бгімою? Так само і Бгіма, пам’ятаючи ворожість, колись виявлену до нього 
сином сути, як герой той боровся з Карною в битві?

Мій син Дурьйодхана, о візнику, твердо сподівається, що Карна переможе всіх пандавів у бою. Той, на  
кого  моїм  негідним  сином  покладаються  надії  на  перемогу  в  бою,  —  як  він  боровся  із  Бгімасеною, 
вершителем страшних справ? З тим сином візника, покладаючись на якого, мої сини викликали ворожнечу з  
могутніми воями на колісницях пандавами, — з ним, о сину мій, як же боровся Бгіма? Справді, пам’ятаючи  
різні образи й кривди, які виникали від сина сути, як боровся Бгіма з тим сином візника? Як же міг Бгіма  
боротися в битві з тим сином сути, який, будучи сповненим великої доблести, скорив колись усю Землю на 
одній-єдиній колісниці? З тим сином візника, який народився разом із сережками і природним панциром, — з  
ним, як боровся в битві Бгіма? Як відбувалася битва між ними обома й хто з них здобув перемогу, — про це  
мені розкажи по правді, бо ти вправний розповідати, о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Щодо Бгімасени, то, залишивши сина Радхи, найкращого з воїв-колісничних, він побажав відправитися 

туди де перебували два героя — Крішна і Дхананджайя. А син Радхи, однак, кинувшись на нього, коли той  
ішов своїм шляхом, облив його, о великий царю, зливою стріл з опереннями чаплі, подібно тому як хмара 
поливає своєю зливою гору. І могутній син Адхіратхи, з обличчям подібним до квітучого лотосу і осяяним 
посмішкою, викликав тоді на битву Бгіму, який їхав повз. Бгімасена ж не міг стерпіти виклику Карни на битву 
і, зробивши поворот на півкола, почав боротися із сином візника. Він облив його дощем прямолітних, довгих 
залізних стріл.  Бажаючи також покласти кінець ворожим діям і  тому маючи намір  убити  його,  він  зачав 
виснажувати Карну, кращого з усіх носіїв зброї, одягненого в броні, та старанно приготувався до двобою на  
колісницях. І бажаючи також убити всіх інших супротивників, після того як уб’є його самого, могутній Бгіма, 
приборкувач ворогів, шалений і збуджений гнівом Пандава, випустив по ньому різні зливи шалених стріл, о 
найгідніший!

Однак  ті  зливи  стріл,  випущені  героєм  з  ходою збудженого  слона,  син  сути,  овіяний  найбільшою 
славою, поглинув чарівною силою своєї зброї. Добре обізнаний на військовій науці, могутній лучник Карна, о 
великий царю, почав рискати ратним полем, подібно наставникові у військовій справі. Шалений син Радхи,  
посміхаючись при цьому, обрушувався на Врікодару, в той час як і сам Бгімасена боровся з великою люттю. І 
не виніс син Кунті тої посмішки Карни в бою, на очах у багатьох героїв-ратників, які спостерігали за двобоєм,  
з  усіх  боків.  Як  погонич  ударяє  величезного  слона  стрекалами,  могутній  Бгімасена,  охоплений  люттю,  
простромив  посеред  грудей  Карну,  коли  той  опинився  у  межах  досяжности,  стрілами  з  наконечником у 
вигляді телячого зуба. Потім і візника сина сути, одягненого в строкаті обладунки, поцілив він сімдесятьма 
трьома гострими й спритно випущеними стрілами з гарним оперенням. А доблесний Карна у відповідь влучив  
у  коней  свого  супротивника,  покритих  золотими  сітками,  наділених  швидкістю  вітру,  п’ятьма  стрілами 
кожного.

І тоді за мить з’явилася, о царю, сіть зі стріл навколо колісниці Бгіми, утворена Карною. І справді, о 
великий царю,  стрілами,  випущеними з  лука  Карни,  Пандава  був  там повністю обкутаний,  разом з  його  
колісницею, прапором і візником. Потім Карна пробив міцний панцир його шістдесятьма чотирма стрілами. І  
розгніваний, він також уразив його самого в бік довгими стрілами, здатними проникнути в життєво важливі 
місця. Не звертаючи уваги, однак, на швидкі стріли, випущені з лука Карни, Врікодара безстрашно поцілив у  
відповідь сина сути. Несучи у своєму тілі стріли, подібні до отруйних змій, випущені з лука Карни, Бгіма, о  
великий царю, не відчував  болю. І  тоді  доблесний Бгімасена простромив у запалі  бою Карну тридцятьма 
двома  стрілами  із  серповидним  вістрям,  тонко  відточеними  і  наділеними  шаленою  міццю.  Карна  ж  у 
відповідь,  без  найменших  зусиль,  обсипав  своїми  стрілами  Бгімасену  міцнорукого,  який  жадав  убити 
правителя  Синдху.  І  справді,  син  Радхи  в  тій  битві  боровся  в’яло  із  Бгімою,  тоді  як  Бгіма,  пам’ятаючи 
колишню ворожнечу, боровся з ним люто.

Обурений  Бгімасена  не  зміг  стерпіти  такої  зневаги  від  Карни.  І  він,  переможець  ворогів,  швидко  
випустив у нього зливи стріл. Ті грізні стріли, о царю, послані Бгімасеною, встромилися всюди у тілі Карни.  
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Справді, о великий царю, стріли ті, із золотим оперенням, випущені з лука Бгімасени, уп’ялися в сина Радхи,  
ніби вовки у жалюгідну тварину. Карна ж, найчудовіший з воїв-колісничних, огорнутий так навколо стрілами, 
о царю, випустив зливи лютих стріл у відповідь.  Але ті  стріли,  подібні до громових стріл,  випущені  тим 
героєм, блискучим на прі, Врікодара розсік численними стрілами із серповидним вістрям ще до того, як вони  
змогли досягти мети. І знову Карна, син Вікартани, огорнув, о нащадку Бгарати, зливою своїх стріл Бгімасену, 
могутнього воїна на колісниці, у запалі тої битви. Там, о нащадку Бгарати, ми бачили Бгіму, густо вкритого  
стрілами, немов це був дикобраз із голками, що стирчать з його тіла. Подібно тому як сонце містить у собі свої 
власні промені, герой той утримував у собі стріли, випущені з лука Карни, оснащені золотим оперенням і 
відточені на камені. З тілом, усюди залитим кров’ю, Бгімасена виглядав блискуче, подібно дереву палаша у  
лісі, покритому золотавими квітами.

Однак, о великий царю, такого поводження Карни в бою не міг стерпіти Бгіма, той могутній лучник.  
Косуючи в гніві очима, він ударив Карну двадцятьма п’ятьма довгими стрілами, внаслідок чого той виглядав  
наче біла гора в якої по схилах звисають отруйні змії. І знову Бгіма, наділений відвагою безсмертних, уразив  
сина візника в життєво важливі місця шістьма, а потім ще вісьмома стрілами. Потім доблесний Бгімасена,  
збуджений гнівом, швидко розсік лук Карни й усі бойові приладдя. Він убив також своїми стрілами чотирьох 
його коней і поспішно — візника його, а потім простромив Карні груди довгими стрілами, блиском подібними  
до променів сонця. І всі ті стріли, простромивши наскрізь Карну, увійшли в землю, о найгідніший, подібно 
тому як досягають її промені сонця, о царю, пробиваючись крізь хмару. Поцілений стрілами й позбавлений 
свого лука, він, хоча й вважав себе таким героєм, відчув сильну слабкість і проїхав до іншої колісниці.

Так вістить розділ сто шостий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 7
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Що ж сказав Дурьйодхана, побачивши, що Карна, на якого постійно покладали надії на перемогу мої  

сини, о Санджайє, відвернувся від битви? І що також, о сину мій, робив після цього Карна в бою?
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Побачивши  Бгімасену  на  бойовищі,  подібного  до  палаючого  вогню,  Карна,  зійшовши  на  іншу 

колісницю, належним чином споряджену, знову обрушився на Пандава, наче океан збурений вітром. Бачачи  
сина Адхіратхи,  збудженого гнівом, сини твої,  о володарю народів,  вважали вже Бгімасену принесеним у  
жертву в пащу сина Вівасвана.  Видаючи шалений дзенькіт  тятивою свого лука  і  страшний шум ударами 
долонь, син Радхи кинувся на колісницю Бгімасени. І знову тоді, о царю, відбулася шалена й дуже страшна  
битва між сином сути і Бгімою, о володарю народів! Обоє збуджені гнівом, обоє міцнорукі, кожний прагнучи  
убити іншого, дивилися вони один на одного, немов збираючись спалити один одного лютими поглядами. З  
очима,  червоними  від  гніву,  розлютовані,  глибоко  дихаючи,  обидва  могутніх  воя  на  колісницях  —  ті  
приборкувачі ворогів, нападаючи один на одного, тнули один одного в запалі битви. Далебі ж вони боролися 
один  з  одним  подібно  двом  тиграм,  сильно  розлютованим,  або  двом  яструбам  швидколітним,  або  двом  
шарабхам, збудженим від шалу.

Тоді Бгіма, приборкувач ворогів, згадуючи всі образи і злидні перенесені ним під час гри в кості й у 
вигнанні в лісі, а також горе перенесене при проживанні у місті Вірати, пам’ятаючи також про позбавлення  
твоїми синами всіх володінь свого царства, рясного багатством і дорогоцінними каменями, та й про багато  
інших утисків, які постійно заподіювали вони пандавам разом із сином твоїм; пам’ятаючи також про те, що ти 
замислив  спалити  безневинну  Кунті  разом  з  її  синами,  а  так  само  і  про  страждання  Крішни  Драупаді,  
перенесені  нею серед зборів  од  злісних негідників,  коли казали:  «Вибирай  собі  іншого чоловіка,  бо  твої  
чоловіки вже не існують: всі партхи скинуті у пекло й подібні безплідним сезамовим зернам, позбавленим 
зародків!»; пам’ятаючи також і ті інші слова, о Кауравьє, які рекли тоді каурави у твоїй присутності, а також 
те, що сини твої жадали насолоджуватися Крішною як рабинею; пригадуючи також ті образливі слова, які  
сказав на зборах Карна у твоїй присутності пандавам, коли вони, одягнені в чорні шкури антилоп, зібралися 
вже  відправитися  у  вигнання,  а  рівно  й  те,  що  син  твій,  сам  перебуваючи  в  повнім  добробуті,  нахабно  
знущався над партхами, маючи їх за ніщо, коли ті перебували в тяжкому становищі, байдужі від гніву,  — 
роздумуючи про ці й інші кривди, перенесені ним із самого дитинства, той згубник ворогів, справедливий 
душею Врікодара відчув відразу до життя.

І тоді, натягнувши свій величезний і непереборний лук з позолоченою тильною частиною, той тигр з  
роду  Бгарати,  зовсім  зневажаючи  життям,  кинувся  проти  Карни.  Густими  сітями  своїх  блискучих  стріл, 
відточених на камені, Бгіма заслонив перед колісницею Карни блиск самого сонця. Але тут син Адхіратхи,  
посміхаючись  при  цьому,  швидко  мечучи  оперені,  гострі  стріли,  розсіяв  ними  миттєво  ті  хмари  стріл 
Бгімасени.  Міцнорукий,  сповнений  могутньої  сили,  той  великий  воїн-колісничний  —  син  Адхіратхи 
простромив потім Бгіму дев’ятьма гострими стрілами, наділеними великою стрімкістю. Вражений стрілами,  
як слон підігнаний стрекалами, Врікодара безстрашно ринувся на сина візника. Однак на того бика серед  
пандавів, який нападав на нього з таким потужним натиском, Карна обрушився з відповідною завзятістю, як 
збуджений від тічки слон — на збудженого слона, щоб поборотися з ним. І сурмлячи потім у мушлю, що 
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звучить подібно сотні литавр одночасно, він з радісним почуттям привів у сум’яття військо Бгіми, немов це  
був схвильований океан. Бачачи своє військо з колісниць, слонів, коней і піхотинців, так схвильоване Карною,  
Бгіма, підступивши до нього, покрив його стрілами.

Тоді Карна змусив у запалі бою коней Бгімасени однакової з білоногою антилопою масті, змішатися із 
найчудовішими власними кіньми лебединої масті, покриваючи Пандава своїми стрілами. Побачивши коней 
масті білоногої антилопи й швидких мов вітер, які змішалися з білими кіньми, вигуки «Ой, ай!», пролунали 
серед війська синів твоїх. Ті коні, наділені швидкістю вітру, зіткнувшись, виглядали надзвичайно красиво, мов 
білі й чорні хмари, о великий царю, змішані на небі. Побачивши Карну й Врікодару, обох розлютованими, з 
почервонілими від гніву очима, твої могутні вої на колісницях затремтіли, перелякані. Бойовище, де вони обоє 
ратилися, стало жахливим, подібно царству Ями. І дійсно, о найкращий з роду Бгарати, воно було страшним  
на вигляд, наче місто царя покійних. Дивлячись на те видовище, начебто глядачі на арену змагань, могутні вої  
на колісницях з війська твого, не бачили якоїсь помітної переваги в жодного при взаємному відбитті натиску 
супротивника. Вони лише бачили шалену сутичку їх обох, коли могутня їхня зброя схрещувалася, о царю, у 
результаті пагубної політики твоєї і твоїх синів, о володарю народів.

Ті  два нищителя ворогів продовжували покривати один одного гострими стрілами і  заволокли небо 
сіттю зі стріл, викидаючи зливи своєї зброї. Обидва ті могутні вої на колісницях, жадаючи убити один одного 
гострими стрілами, були досить привабливі для погляду, подібно двом хмарам, що проливають зливи дощу.  
Мечучи  стріли,  прикрашені  золотом,  обидва  ті  приборкувача  ворогів  додали  небу  блискучого  вигляду,  
начебто від вогняних метеорів, о володарю! Випущені ними стріли з оперенням чаплі й павича нагадували 
низки  збуджених  журавлів  ув  осіннім  небі.  Тим  часом  Крішна  й  Дхананджайя,  побачивши  Бгіму,  
приборкувача ворогів, зайнятого битвою із сином візника, подумали про надмірно важкий тягар, покладений 
на Бгіму. І в той час як син Адхіратхи та Бгіма, відбиваючи зливи стріл один одного, метали у відповідь свої  
стріли один в одного, там падало багато коней, людей і слонів, смертельно вражених ними. І внаслідок безлічі 
убитих і поранених та ще живих істот, велике побоїще людей, о великий царю, відбувалося у війську синів 
твоїх.  І  в  одну  мить  бойовище  вкрилося  позбавленими  життів  тілами  людей,  коней  і  слонів,  о  нащадку 
Бгарати!

Так вістить розділ сто сьомий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 8
Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Я  вважаю  відвагу  Бгімасени  вельми  надзвичайною,  бо  він  успішно  боровся  в  битві  з  Карною, 

дивовижно спритним і відважним. Як же, о сину мій, Карна, що здатний відбити в бою навіть тридцять богів 
разом з якшами, асурами і людьми, які  носять усі  види зброї і  завзятих у сутичці,  не зміг здолати в бою  
Пандава, блискучого величною красою? Про те розкажи, мені, о Санджайє! І як знову ж відбулася битва між 
ними, коли ставкою в цій грі  служило саме життя обох їх? Я думаю,  що при такому двобої перемога чи  
поразка однаково залежні від кожного з них. Маючи Карну у битві, о візнику, мій син Суйодхана наважується 
перемогти партхів разом з Говіндою і сатватами. Коли я чую про кількаразові поразки Карни, понесені у битві 
з  Бгімасеною,  вершителем  страшних  подвигів,  зневіра  ніби  опановує  мною!  Я  вважаю  кауравів  уже 
загиблими,  внаслідок  пагубної  політики  мого  сина!  Бо  ніколи  не  вдасться  Карні  перемогти  партхів,  тих 
могутніх  лучників,  о  Санджайє!  У  всіх  битвах,  у  яких  Карна  боровся  із  синами  Панду,  пандави  завжди 
перемагали Карну на полі бою.

Справді ж, о сину мій, пандави непереможні навіть для самих богів з Васавою на чолі! Але на жаль,  
цього не розуміє мій злобливий син Дурьйодхана! Віднявши у Партхи, немов у самого Володаря багатства, 
його багатство, мій безрозсудний син не уявляє собі падіння, подібно шукачеві меду, що безтурботно лізе на 
гору.  З  розумом  під  облудою,  обманом  відібравши  царство  у  шляхетних  пандавів  і  вважаючи  їх 
переможеними, він завжди нехтує пандавами. І мною самим, з неприборканою душею, одержимим любов’ю 
до  сина,  були  принижені  шляхетні  сини  Панду,  поборники  морального  закону!  Син  Прітхи  Юдхіштхіра, 
будучи  далекоглядним,  завжди  бажав  миру.  Однак,  вважаючи  його  безсилим,  сини  мої  нехтували  ним.  
Тримаючи в серці своєму ті численні кривди і образи всі, міцнорукий Бгіма й боровся із сином сути. Тож  
розкажи мені, о Санджайє, як  Карна  і Бгіма, обоє найчудовіші в битві, боролися на ратнім полі,  жадаючи 
вбити один одного!

С а н д ж а й я  м о в и в :
Слухай, о царю, як відбувався бій між Карною і Бгімою, котрий нагадував сутичку між двома слонами у 

лісі,  бажаючи згуби  один одного. Син Вікартани, о царю, збуджений гнівом і проявляючи свою доблесть, 
поцілив розгніваного Бгіму, того приборкувача ворогів, сповненого доблести, тридцятьма стрілами. Й дійсно, 
о  найперший  з  роду  Бгарати,  син  Вікартани  вразив  Бгіму  безліччю  стріл  із  блискаючими  вістрями,  
прикрашеними золотом і вельми стрімкими. Бгіма, однак, трьома гострими стрілами розітнув лук Карни, у той 
час як той метав у нього свою зброю, а потім, стрілою із серповидним вістрям він повалив на землю візника  
супротивника з його сидіння на колісниці. А той бик, син Вікартани, який жадає вбити Бгімасену,  схопив  
дротик, ратище якого було прикрашене золотом і каменями вайдурья.  І схопивши той величезний дротик,  
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немов це був дротик самої Смерти, могутній син Радхи підняв його й, прицілившись, метнув у Бгімасену з  
такою силою, щоб покласти край його життю. Метнувши свій дротик, як Пурандара випускає громову стрілу,  
Радхейя,  могутній  нащадок  сути,  видав  голосний  клич.  І  почувши  той  клич,  сини  твої  сповнилися  тоді  
радости.

Але той дротик, наділений блиском сонця або вогню, випущений з рук Карни, Бгіма потнув у повітрі  
сімома швидколітними стрілами. І розсікши дротик, що нагадував змію, яка тільки-но скинула свою стару 
шкіру, Бгіма тоді, немов полюючи за самим життям сина візника, о найгідніший, послав, розгніваний, у запалі 
битви, дев’ять стріл з оперенням павича й золотим ратищем, відточені на камені й подібні до жезла Ями.  
Карна  теж,  наділений великою міццю,  взявши інший,  непереборний лук  із  золотою тильною частиною й 
сильно натягнувши його, випустив дев’ять стріл. Але їх син Панду розсік дев’ятьма своїми прямими стрілами. 
І розсікши, о царю, ті дев’ять могутніх стріл, випущених Васушеною, Бгіма, о великий царю, видав подібно  
леву, голосний рик. Немов два могутніх слона, що ревуть через слониху, або начебто два тигра, що рикають  
один на одного, вони голосно й грізно кричали. Обоє намагалися вдарити друг друга і кожний з них прагнув 
скористатися помилкою іншого, пантруючи пильно один за одним, як два могутніх бика в коров’ячому загоні.

Подібно двом величезним слонам, які наносять один одному удари вістрям своїх бивнів, вони вражали 
один одного стрілами випущеними з  луків  натягнутих  до вуха.  Осипаючи один одного,  о  великий царю,  
зливами стріл, обоє вони поглядали друг на друга очима, широко розкритими від гніву. То часто посміюючись 
друг над другом, то гудячи один одного, то щохвилинно сурмлячи в мушлі, вони продовжували боротися один 
з одним. Потім Бгіма знову розсік лук Карни біля руків’я, о найгідніший, і за допомогою своїх стріл відправив 
його коней, масті білої ніби мушлі, у житло Ями. Побачивши Карну, який втрапив у халепу, цар Дурьйодхана,  
трясучись від гніву,  повелів тоді братові своєму Дурджайї: «Відправляйся туди, о Дурджайє! Там Пандава 
незабаром поглине Радхейю! Убий того безбородого євнуха негайно і додай сили Карні!».

Після  таких  слів,  звернених  до  нього,  син  твій,  сказавши  твоєму  нащадкові  «Добре!»,  напав  на 
Бгімасену, зайнятого Карною, і обсипав його стрілами. Він уразив Бгіму дев’ятьма стрілами, коней його — 
вісьмома,  його  візника  — шістьма,  прапор  його  — трьома  і  знову його  самого  — сімома.  Бгімасена  ж, 
збуджений гнівом, простромивши швидколітними стрілами життєво важливі місця Дурджайї  разом з його 
конями та  візником,  відправив  їх  у  житло  Ями.  І  тоді  Карна,  оплакуючи  в  скорботі  твого  сина,  зробив 
шанобливий обхід зліва направо довкола нього, красиво вбраного, розпластаного на землі у судомах, подібно 
змію. А Бгіма, позбавивши свого заклятого ворога колісниці, обсипав його хмарами стріл, посміхаючись у той 
же час, від чого той виглядав наче зброя шатагхни, всіяна гострими шипами. Однак Карна, неперевершений 
ратник на колісниці, той приборкувач ворогів, хоча й був так поцілений стрілами, не покинув розгніваного 
виглядом Бгіму в тому бою.

Так вістить розділ сто восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0 9
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Позбавлений колісниці,  Карна,  знову так переможений Бгімою, зійшов на іншу колісницю і швидко 

стрілив у Пандава. Подібно двом величезним слонам, які б’ються вістрями своїх бивнів, вони вражали один  
одного стрілами,  випущеними з луків,  натягнутих якомога сильніше.  Але ось  Карна  сильно вдарив Бгіму 
потоками стріл і видав голосний рик, а потім знову простромив йому груди. Бгіма ж у відповідь простромив 
його десятьма влучними стрілами й ще раз поцілив двадцятьма прямими стрілами. Тоді Карна,  вдаривши  
Бгіму, о царю, дев’ятьма стрілами посеред грудей, іншою гострою стрілою зрубав його прапор. А Партха у 
відповідь, простромив його шістдесятьма трьома стрілами, подібно тому як підганяючи колють могутнього 
слона стрекалами або б’ють коня батогами. Глибоко поранений, о великий царю, прославленим Пандавом, той  
герой почав облизувати язиком куточки уст, і при цьому очі його стали червоними від гніву.

Тоді, о великий царю, Карна послав у Бгімасену стрілу, здатну простромити будь-що, подібно тому як 
Індра  метнув  у  Балу  громову  стрілу.  І  та  стріла  з  гарним  оперенням,  випущена  з  лука  сина  сути,  
простромивши в бою Партху, глибоко увійшла в землю. А він у відповідь, анітрішки не роздумуючи, метнув у 
сина візника важку шестигранну булаву,  довжиною у чотири лікті, цілковито з добре загартованої сталі та 
прикрашену золотом.  І  подібно  тому як  Індра  вбиває  асурів  своєю громовою стрілою,  той  герой  з  роду 
Бгарати, збуджений гнівом, убив тою булавою відмінних, добре об’їжджених коней сина Адхіратхи. Потім 
Бгіма міцнорукий, о туре з роду Бгарати, зрубавши двома стрілами із бритвоподібним вістрям прапор сина  
Адхіратхи, убив його візника. Покинувши тоді свою колісницю з убитими кіньми та візником, і поваленим  
прапором, Карна, о нащадку Бгарати, стояв на землі пригноблений, натягаючи свій лук.  Доблесть, яку ми  
спостерігали там у сина Радхи, була вельми дивна, бо він, найперший з воїв-колісничних, хоча й позбавлений 
колісниці, продовжував стримувати свого ворога.

Побачивши  видатного  з  воїв-колісничних,  —  того  сина  Адхіратхи,  позбавленого  колісниці  в  бою,  
Дурьйодхана, о царю, сказав тоді братові своєму Дурмуксі: «Цей син Радхи, о Дурмукхо, позбавлений Бгімою 
своєї колісниці! Забезпеч того могутнього воїна на колісниці, найпершого з мужів, колісницею!». Почувши 
слова Дурьйодхани,  Дурмукха  тоді,  о  нащадку Бгарати,  поспішно відправився до  Карни й стримав Бгіму 
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своїми стрілами. Побачивши Дурмукху, який прагнув підтримати сина візника в бою, син Вітру здивувався,  
облизуючи куточки свого рота.  Потім,  о великий царю, стримавши поки Карну своїми стрілами, Пандава 
швидко направив свою колісницю проти Дурмукхи.  І  в  ту ж мить,  о  великий царю,  дев’ятьма прямими,  
красиво опереними стрілами Бгіма відправив Дурмукху в оселю Ями.  Коли ж був  убитий Дурмукха,  син  
Адхіратхи зійшов на його колісницю й виглядав тоді блискуче, о царю, подібно сяючому сонцю.

Бачачи Дурмукху на землі, з тілом посіченим стрілами, і всього залитого кров’ю, Карна з повними сліз 
очима на хвильку втримався від битви. Шанобливо обійшовши бездиханного зліва направо і залишивши його  
там,  Карна,  герой,  почав протяжливо і  палко зітхати,  та  нічого  не  чинив.  Скориставшись таким зручним 
випадком, о царю, Бгімасена послав у сина сути чотирнадцять довгих стріл з оперенням стерв’ятника. І ті  
надзвичайно потужні стріли, із золотим ратищем і золотом же прикрашені, о великий царю, опромінюючи при 
своєму польоті десять сторін світу,  здатні випивати кров, пробивши панцир сина візника, пили його кров,  
немов розгнівані змії, о володарю, спонукувані самою Смертю. І ті стріли, які встромилися потім у землю,  
сяяли блискуче, начебто розлютовані могутні змії, що наполовину влізли були у свої нори.

Тоді  син  Радхи,  не  роздумуючи,  вдарив  Бгіму  у  відповідь  чотирнадцятьма  надзвичайно  міцними 
стрілами,  прикрашеними  золотом.  І  ті  жахливі  пернаті  стріли,  пройшовши  наскрізь  лівицю  Бгімасени,  
увійшли в землю, подібно тому як птахи пролітають крізь ущелину у горі Краунча. Устромлюючись у землю,  
ті  довгі  стріли  сяяли  блискуче,  як  блискучі  промені  сонця,  коли  вони  спрямовуються  до  гори  Заходу.  
Поранений стрілами, що проникають у життєво важливі місця, Бгіма став рясно спливати кров’ю, наче гора — 
струменями води. Тоді у відповідь шалений Бгіма влучив у сина сути трьома стрілами, наділеними стрімкістю 
Супарни,  і  візника  у  його  —  сімома.  І  притиснутий  силою  Бгіми,  о  великий  царю,  Карна  був  сильно  
пригноблений  і,  залишивши  бойовище,  велеславний  утік  пріч  на  швидких  конях.  А  Бгімасена  ж,  
неперевершений воїн на колісниці, стояв на полі, сяючи величчю, начебто блискаючий вогонь.

Так вістить розділ сто дев’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 0
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Я гадаю, що доля вище за все. Ганьба зусиллям людським, раз вони марні, бо син Адхіратхи не міг  

здолати  Пандава,  хоча  й  був  шалений  у  двобої.  «Карна  наважується  перемогти  в  бою  партхів  разом  з 
Говіндою. І я не бачу у світі жодного воїна, подібного Карні!», — я часто чув, як говорив це Дурьйодхана. Ще 
раніше, о візнику,  зазвичай казав мені нерозумний Дурьйодхана: «Адже  Карна  — могутній герой, твердий 
лучник, що не знає втоми. Коли я маю союзником своїм Васушену, зі мною не в змозі навіть боги змагатися у  
битві,  а що вже казати про синів Панду,  о царю, позбавлених сили і  безсердечних?».  Так повідай мені, о  
Санджайє, що ж сказав Дурьйодхана побачивши там Карну переможеним, який нагадував змія позбавленого  
отрути, і який тікав геть від битви? На жаль, втративши розум, він відправив Дурмукху одного без підтримки, 
недосвідченого в боях, у гарячу сутичку, як метелика в палаючий вогонь! Навіть Ашваттхаман, цар мадрів,  
Кріпа й Карна, об’єднані разом, не можуть, звичайно, встояти перед Бгімою, о Санджайє! Навіть вони знають 
страшну силу його,  наділеного таємною міццю самого Марути,  — рівну десятьом тисячам слонів,  і  люті  
наміри його!

Для  чого  ж  ті  вої,  знавці  сили,  гніву  і  доблесті  Бгіми,  будуть  збуджувати  в  бою лють  того  героя, 
вершителя жорстоких подвигів, що нагадує самого Яму, коли останній проявляє себе у вигляді Всеруйнівника  
наприкінці юґи? Однак же міцнорукий  Карна,  син візника, один, покладаючись на силу своїх власних рук, 
бореться в битві з Бгімасеною, зневажаючи ним. Син Панду,  який переміг у бою  Карну,  як Пурандара — 
асура, не може бути переможений ніким у битві. Хто ж, хто бажає жити, наблизився б до того Бгіми, який у 
пошуках Дхананджайї один проникнув у моє військо, вимотавши самого Дрону? Хто, дійсно, о Санджайє,  
наважився  б  стояти  перед  Бгімою,  ніби  данава  насмілився  б  стояти  перед  могутнім  Індрою  з  піднятою 
блискавичною громовою стрілою?  Потрапивши в  місто  царя  покійних,  людина  може  й  повернутися,  але  
ніколи  вона  не  зможе  повернутися,  зіткнувшись  у  битві  із  Бгімасеною!  Ті  легкодухі,  які  нерозважливо 
обрушувалися проти розгніваного Бгімасени, — ті, подібно метеликам попадали в палаючий вогонь.

Подумавши про те, що розгніваним і лютим Бгімою була вимовлена на зборах клятва, — яку при цьому 
чули каурави, — убити моїх синів, і бачачи поразку, понесену Карною, напевно, Духшасана разом із братом 
своїм  припинили  боротися  із  Бгімою  зі  страху  перед  ним!  А  той  злобливий  син  мій,  о  Санджайє,  що 
неодноразово  казав  на  зборах:  «Карна,  Духшасана  і  я  сам  переможемо  пандавів  на  прі!»,  —  напевно, 
побачивши  Карну  переможеним і  позбавленим колісниці Бгімою, сильно змучений сумом, внаслідок своєї 
відмови  Крішні,  о  Санджайє!  Побачивши одягнених у  броні  братів  своїх,  убитих  Бгімасеною через  його 
власну помилку,  напевно, мій син сильно засмучений! Хто ж, воліючи жити, виступить проти сина Панду,  
Бгіми, сильно розгніваного,  озброєного страшною зброєю і в битві  подібного самій Смерті,  що постала у  
плоті?  Адже  людина  може  врятуватися,  навіть  опинившись  у  вогняній  пащі  божественної  кобилиці,  але  
опинившись перед Бгімою не зможе врятуватися зовсім, — така моя думка. І справді, ні пандави, ні панчали й  
ні Кешава і Сатьякі, коли вони сильно розгнівані в битві, анітрішки не переймаються тим, щоб уберегти своє  
життя!
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С а н д ж а й я  с к а з а в :
Ти, о Кауравьє, засмучуєшся з приводу нинішнього побоїща. Але без сумніву, ти і є корінь цієї загибелі  

світу! Покірний слову своїх синів, ти сам викликав цю люту ворожнечу. Хоча доброзичливі друзі й радили 
тобі, ти не приймав корисних ліків, подібно людині, приреченій на смерть! Випивши сам, о великий царю,  
страшну і непереборну отруту, отримуй тепер весь плід її, о найкращий з людей! Натомість ти усе ще свариш 
воїв, хоча вони й борються в міру своїх сил. Я зараз опишу тобі, як відбувалася битва. Побачивши там Карну,  
переможеного Бгімасеною, п’ятеро синів твоїх — єдиноутробних братів,  тих могутніх лучників,  не могли  
стерпіти цього, о найгідніший! То були Дурмаршана і Духсаха, Дурмада, Дурдхара і Джайя. Одягнуті в гарні  
броні, всі вони кинулися проти того Пандава. Оточивши з усіх боків міцнорукого Врікодару, вони огорнули 
всі сторони світу своїми стрілами, немов хмарами сарани. Однак тих царевичів, обдарованих божественною  
красою, з такою раптовістю підступаючих до нього, Бгімасена перехопив з легкою посмішкою.

Побачивши твоїх синів,  які  підступають  до  Бгімасени,  син Радхи кинувся  проти могутнього  Бгіми,  
випускаючи,  о царю,  стріли із  золотим оперенням і  гостро відточені  на камені.  Однак Бгіма у відповідь, 
стрімко рушив на нього, хоча й був стриманий твоїми синами. Тоді каурави, оточивши Карну з усіх боків,  
обсипали Бгімасену прямими стрілами. Але своїми двадцятьма п’ятьма стрілами,  о царю, Бгіма,  оружний 
грізним луком, відправив тих биків серед людей разом з їхніми конями й візниками в оселю Ями. І вони 
повалилися бездиханними зі своїх колісниць, разом з візниками, подібно деревам зламаним вітром, які ронять 
різноманітні величезні квіти. Відвага Бгімасени, яку ми спостерігали там, була вельми дивною, бо, стримуючи  
в той же час сина Адхіратхи стрілами, він убив тих синів твоїх. Стримуваний Бгімою з усіх боків гострими  
стрілами,  син  візника,  о  великий  царю,  тільки  дивився  на  Бгімасену.  Також  і  Бгімасена,  з  очима,  що  
почервоніли від гніву, натягаючи свій величезний лук, почав часто поглядати на Карну.

Так вістить розділ сто десятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 1
С а н д ж а й я  с к а з а в .
Побачивши твоїх синів, що впали на ратнім полі, доблесний Карна, охоплений великим гнівом, відчув 

відразу до життя. І син Адхіратхи звинувачував себе за них і, розгніваний, кинувся тоді на Бгімасену в лютому 
обуренні. Поціливши Бгіму п’ятьма стрілами й посміхаючись при цьому, син Радхи знову простромив його 
сімдесятьма стрілами із золотим оперенням і відточеними на камені. Але тої посмішки не стерпів син Прітхи 
Врікодара й вразив тоді сина Радхи сотнею прямих стріл. І знову ще простромивши його п’ятьма гострими, 
швидколітними стрілами,  він  розсік  стрілою із  серповидним вістрям лук  сина сути,  о  найгідніший! Тоді,  
взявши інший лук, пригноблений Карна, о нащадку Бгарати, покрив Бгімасену з усіх боків своїми стрілами.  
Але тут Бгіма, убивши його коней і візника, засміявся голосно, відплативши в такий спосіб за його подвиг. 
Потім  той  бик  серед  чоловіків,  Бгіма,  розсік  своїми  стрілами  лук  Карни.  І  лук  той,  о  великий  царю,  з  
позолоченою тильною частиною, тугий і звучний, випав з його рук.

Тоді  Карна,  могутній воїн на колісниці, зійшов зі своєї колісниці й, схопивши булаву, у ратнім запалі  
метнув її в Бгімасену. Побачивши ту булаву, яка стрімко неслася на нього, Врікодара відбив її, о царю, своїми 
стрілами на очах у всього війська. Потім Пандава, сповнений великої доблести, діючи з великою стрімкістю,  
послав тисячі стріл у сина візника, бажаючи вбити його. Але відбивши в лютій січі ті стріли своїми стрілами, 
Карна  пробив  панцир  Бгімасени  своїми  ж.  Потім  він  уразив  його  самого  двадцятьма  п’ятьма  короткими 
стрілами  на  очах  у  всіх  істот.  І  все  це  здавалося  вельми  дивним!  Тоді  Бгіма,  о  великий  царю,  сильно 
розгнівавшись,  послав  у  запалі  бою дев’ять  прямих стріл  у  сина  сути,  о  найгідніший! І ті  гострі  стріли, 
простромивши наскрізь його панцир і праву руку, увійшли в землю мов змії у мурашник.

Побачивши сина Радхи, який стоїть на бойовищі на власних ногах,  розлютованого Бгімасеною,  цар 
Дурьйодхана сказав:  «Поспішайте хутчій  з  усіх  боків до колісниці сина Радхи!».  Тоді  сини твої,  о  царю,  
почувши ці слова брата свого, швидко рушили проти Пандава на битву, випускаючи гострі стріли. Це були 
Читра й Упачитра, Читракша і Чаручитра, Шарасана, Читраюдха та Читраварман — всі майстерні боротися в  
битві  різними  способами.  Однак  усіх  їх,  які  так  стрімко  й  сміливо  підступали  до  нього,  о  царю,  Бгіма,  
могутній воїн на колісниці, повалив у бою разом з їхніми кіньми, візниками та прапорами. І вбиті, вони впали 
на  землю  немов  дерева  вирвані  вітром.  Побачивши  вбитих  тих  синів  твоїх,  о  царю,  —  могутніх  воїв-
колісничних,  Карна  з  обличчям  залитим  слізьми,  знетямився  від  горя.  Потім  знову,  зійшовши  на  іншу 
колісницю, належним чином споряджену, він, сповнений великої доблести, поспішно рушив проти Пандава в 
бою.  Простромлюючи один одного стрілами із  золотим оперенням і  відточеними на камені,  обоє  вони,  о 
великий царю, виглядали блискуче, подібно двом деревам кіншука з розпуклими квітами.

Тоді  Пандава,  збуджений  гнівом,  розніс  панцир  сина  візника  тридцятьма  шістьма  стрілами  із 
серповидним  вістрям,  добре  відточеними  й  наділеними  шаленою  міццю.  З  тілом,  змащеним  червоним 
сандалом, із глибокими ранами, нанесеними один одному стрілами, обоє вони, вимазані кров’ю, виглядали 
блискуче, начебто два сонця, що зійшли при загибелі світу. В обладунках посічених стрілами, з тілом залитим 
кров’ю, обоє вони, позбавлені панцирів, виглядали подібно двом зміям, які  тільки-но скинули свою стару 
шкіру. І справді, подібно двом тиграм, що шматують один одного своїми зубами, ті обидва тигра серед людей 
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—  приборкувачі  ворогів,  шматували  один  одного  своїми  стрілами  замість  зубів.  Вражаючи один  одного 
гострими  стрілами,  обоє  вони,  сповнені  відваги  збуджених  слонів,  блищали  велично  посеред  бойовища, 
подібно двом слонам, зайнятим боротьбою. Покриваючи один одного в бою хмарами стріл і  оголошуючи 
кличами всі сторони світу, вони проносилися на своїх колісницях. Обоє шляхетні, о великий царю, вони, коли  
робили кругові рухи й інші прийоми на своїх колісницях, виглядали блискуче, подібно Врітрі та Володареві  
громової стріли.

Натягаючи свій лук обома руками, з блискаючими на них прикрасами, Бгіма красувався велично, наче 
хмара  пронизана  блискавкою.  І  ось  могутня  хмара  Бгіми,  видаючи дзенькіт  лука  замість  гуркотів  грому,  
випускаючи потоки стріл замість злив дощу, обрушилася, о великий царю, на гору Карни. Тоді Пандава, о  
нащадку Бгарати, огорнув Карну тисячею стріл випущених з лука, подібно тому як хмара огортає гору своїми  
зливами. Коли ж Бгімасена покривав Карну стрілами, красиво опереними пір’ям чаплі, сини твої бачили там 
його надзвичайну доблесть. Радуючи в бою самого Партху і Кешаву славетного, Сатьякі та обох воїв, які  
охороняли колеса колісниці Арджуни, Бгіма боровся так з Карною. А сини твої, о великий царю, спостерігали 
відвагу, потужну силу рук і завзятість Пандава, який добре пізнав самого себе.

Так вістить розділ сто одинадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 2
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Почувши дзенькіт тятиви Бгімасени і оплески його долонь, син Радхи не міг стерпіти їх, подібно тому 

як  збуджений  слон  не  здатний  переносити  ревіння  слона-суперника.  Від’їхавши  на  хвилину  за  межі  
досяжности стріл Бгіми, син Адхіратхи кинув погляд на синів твоїх, скинутих з колісниць. І бачачи їх, убитих  
Бгімасеною,  він  сильно  засмутився.  І  протяжливо  зітхнувши,  він  знову  рушив  проти  Пандава.  З  мідно-
червоними очима й глибоко дихаючи від гніву, подібно могутньому змієві,  Карна,  тоді як він метав стріли, 
виглядав блискуче, начебто сонце, що розсіює свої промені. Справді ж, о туре з роду Бгарати, Врікодара був  
тоді обкутаний стрілами, випущеними з лука Карни, немов сіттю променів від сонця. Гарні стріли з оперенням 
павича, випущені з лука Карни, встромилися в усе тіло Партхи, як птахи в листя дерев заради свого нічлігу.  
Дійсно, випущені з лука Карни, стріли із золотим оперенням, падаючи там і тут, ніби уподібнювалися гусям,  
з’єднаним у ключ. Стріли, послані сином Адхіратхи, о царю, були настільки численні, що здавалося, начебто  
вони летять не тільки з лука його, але і з прапора та парасоля, з переднього дишля, з ярма та інших частин  
його колісниці. Істинно, син Адхіратхи метав стрімко швидкі стріли, які летіли по небу, гарні, із пташиним 
оперенням і прикрашені золотом, наповнюючи ними небо.

При  вигляді  його,  такого  шаленого,  в  нападі  подібного  самому  Руйнівникові,  Врікодара  ошалів  і  
зневажаючи життям простромив його дев’ятьма стрілами. І бачачи непереборний натиск Карни, а також ті  
потужні зливи стріл, Пандава, сповнений великої доблести, аж ніяк не злякався. Тоді, розсіявши хмари стріл  
сина Адхіратхи,  Пандава влучив у  Карну  знову двадцятьма іншими гострими стрілами.  Й дійсно,  як сам 
Партха перед цим був стрілами обкутаний сином сути, достоту так і Карну огорнув Пандава в бою. Бачачи 
відвагу  Бгімасени  в  битві,  о  нащадку  Бгарати,  твої  вої,  а  також  чарани,  обрадувані,  привітали  його.  
Бхурішравас і Кріпа, син Дрони, цар мадрів і Джайядратха, Уттамауджас і Юдхаманью, Сатьякі,  Кешава і  
Арджуна  — ці  десять  могутніх  воїв-колісничних,  о  царю,  найкращих серед  кауравів  і  пандавів,  голосно 
схвалили Бгіму вигуками «Чудово, чудово!», і видали левині рики.

Коли піднявся той шалений шум, змушуючи ворушитися від здригання волоски на тілі, Дурьйодхана, о 
царю, поспішно звернувся до твоїх синів, усіх царів і царевичів, особливо ж до єдиноутробних братів своїх з  
такими словами: «Відправляйтеся до Карни, щоб захистити його від Врікодари, інакше стріли випущені з лука 
Бгіми, уб’ють сина Радхи! Докладіть зусиль, о могутні вої-колісничні, для захисту сина сути!». Одержавши 
такий  наказ  Дурьйодхани,  семеро  його  єдиноутробних  братів,  о  найгідніший,  кинулися,  розгнівані,  на  
Бгімасену й оточили його з усіх боків. Підступивши до сина Кунті, вони облили його зливами стріл, подібно  
тому як хмари огортають гору водяними потоками в період дощів. Збуджені гнівом, ті семеро могутніх воїв-
колісничних  зачали  жорстоко  тіснити  Бгімасену,  о  царю,  як  сім  планет  сильно  утискають  Місяць  у  час  
загибелі світу. Син Кунті Пандава тоді, о царю сильно стиснувши добірно прикрашений лук міцною хваткою 
шуйці та знаючи, що супротивники його лише люди, націлив сім стріл. І володар Бгіма у сильному шаленстві  
випустив по ним ті  стріли,  подібні  променям сонця.  Справді,  о  великий царю,  згадуючи колишні  образи,  
Бгімасена метнув ті стріли, начебто збираючись вирвати життя з тіл синів твоїх.

Ті стріли, відточені на камені й оснащені золотим оперенням, о нащадку Бгарати, випущені Бгімасеною, 
прохромивши  наскрізь  тих  царевичів-бгаратів,  полетіли  в  небо.  Пробивши  навиліт  серця  їх,  стріли  ті,  
прикрашеним золотом, виглядали велично, о великий царю, коли вони проносилися по небу подібно гарним 
птахам. Прикрашені золотом, з пір’ям на кінці, просочені кров’ю, сім тих стріл, о царю царів, випивши кров у 
синів твоїх,  здійнялися вгору.  І простромлені стрілами в життєво важливі місця,  царевичі ті звалилися на  
землю  зі  своїх  колісниць,  начебто  величезні  дерева,  які  ростуть  над  обривами  гір,  повалені  слоном.  
Шатрунджайя і Шатрусаха,  Читра,  Читраюдха та Дридха,  Читрасена і  Вікарна — це семеро убитих синів  
твоїх. Убивши їх на очах у самого Радхейї, міцнорукий нащадок Панду видав страшний рик, подібний до  
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левиного ревіння. І той клич героя, о нащадку Бгарати, сповістив Царя справедливости про те, що та велика  
битва завершилася його перемогою.

Справді, почувши той зичний рик Бгімасени, оружного луком, Цар справедливости сповнився великої 
радости на тій раті. І обрадуваний Партха тоді, о великий царю, підтримав той переможний клич Бгімасени 
голосними звуками музичних інструментів звідусіль. І після того як Врікодара дав Юдхіштхірі домовлений 
знак, той, сповнений великої радости, виступив на прю проти Дрони, кращого з носіїв зброї. З іншого боку, о  
великий  царю,  Дурьйодхана,  побачивши  тридцять  одного  сина  твого  —  могутнього  воїна-колісничного  
убитими, згадав про слова Кшаттрі.  «Ті  доброчинні слова Кшаттрі здійснилися тепер!»,  — подумав він. І  
міркуючи так, цар той не міг що-небудь вдіяти далі. Усі слова, які під час гри в кості говорив твій дурний і  
злочинний син, і образливі слова, які Карна говорив Крішні Драупаді на зборах перед синами Панду і тобою, о 
володарю народів, і в присутності всіх кшатріїв, а також наставника, таких, приміром, як: «Пандави загинули, 
о Крішно, і впали у вічне пекло, тому вибирай собі іншого за мужа!», — на жаль, плоди всього цього вже 
з’являються тепер!

Позаяк сини твої ятрили гнів, привівши Драупаді на ті збори, і рекли всякі образи пандавам, грізним 
лучникам, Бгімасена, викидаючи той вогонь гніву, викликаний ними, який тлів у ньому протягом тринадцяти 
років, готує нині згубний кінець твоїм синам, о Каураво! Піддаючись численним наріканням, Кшаттрі не зумів 
схилити тебе до миру. Пожинай тепер разом із синами, о найчудовіший з роду Бгарати, плоди наслідків усього  
цього! Убитий Вікарна, о царю царів, і Читрасена, які відрізнялися великою доблестю! І найбільш видатні з  
твоїх нащадків та інші твої сини — могутні вої-колісничні, яких побачив Бгіма, опинившись у полі його зору,  
— ті сини твої, о міцнорукий, убиті ним без зволікання. Адже це тільки заради тебе я повинен був бачити  
наше військо спалене тисячами стріл випущених Пандавою і Врішею.26

Так вістить розділ сто дванадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 3
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Це тяжкі наслідки дурної політики моєї, о візнику, особливо коли я сам так засмучуюся. Я думаю, що 

вони тепер уже наступили для нас, о Санджайє! «Що пройшло, те пройшло», — так раніше мені думалося. 
Але які дії  мені належить вчинити тепер, о Санджайє?! Розкажи мені про те, як відбувалося це знищення 
героїв, яке виникло від моєї дурної політики, бо зараз я знову спокійний, о Санджайє!

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Карна та Бгіма,  о великий царю, обидва сповнені великої доблести,  продовжували в шаленому бою 

викидати  зливи  своїх  стріл,  немов  це  були  дві  дощові  хмари. Позначені  ім’ям  Бгіми  стріли  із  золотим 
оперенням і відточені на камені, досягши Карни, встромлювалися в його тіло, ніби проникаючи в саме життя.  
Так само і Бгіма був обкутаний стрілами Карни, випущеними сотнями й тисячами, немов отруйними зміями. І  
від їхніх стріл,  о великий царю, які  падали з усіх  боків,  виникло сильне хвилювання,  подібно збуреному  
океану. Багато воїв, о приборкувачу ворогів, було вбито у твоєму війську страшними стрілами, які нагадують  
отруйних змій,  випущених з лука  Бгіми.  Покрите полеглими слонами, о царю, і  конями разом з людьми,  
бойовище виглядало як ніби засіяне деревами, зламаними вітром. Вражені в бою стрілами, випущеними з лука  
Бгіми, вої твої тікали геть і казали: «Що це?!».

І справді, те військо синдху, саувірів і кауравів, було пригнічене потужними і стрімкими стрілами Карни 
та Пандава, і відтиснуте на далеку відстань. І вої ті, більша частина яких була змучена стрілами й чиї коні та 
в’ючні тварини були вбиті, залишивши  Карну  й Бгіму, розбіглися в усі боки. І вони вигукували: «Напевно 
заради партхів небожителі сіють серед нас страх, раз стрілами від Карни та Бгіми знищується наше військо!».  
Так говорячи, ті вої, змучені страхом, відійшовши на відстань польоту стріл Карни та Бгіми, зупинилися, щоб  
спостерігати за битвою. І тоді на місці лютого побоїща почала текти страшна виглядом ріка, що збільшує  
страх, особливо у боязких. Вона була викликана потоками крови слонів, коней і людей. І покрита неживими 
тілами людей, слонів і коней, ратищами прапорів разом із днищами колісниць, прикрасами слонів, коней і  
колісниць, розбитими колісницями, зламаними колісьми, осями й бічними дишлями, дорогоцінними луками,  
прикрашеними золотом, тисячами стріл із золотим оперенням і  довгими залізними стрілами,  випущеними 
Карною і Пандавою і подібних до змій, які тільки-но звільнилися від старої шкіри, купами метальних списів і 
пік, мечами та сокирами, а також булавами, палицями і келепами, прикрашеними золотом, ваджрами різного  
виду,  дротиками й палями із  залізним вістрям,  а  також гарними шатагхни,  — земля,  о  нащадку Бгарати,  
виглядала блискуче.

Через упалі золоті браслети із зап’ястків, блискучих сережок і дорогоцінних каменів, через зброю разом 
зі шкіряними нарукавниками, намиста й інші золоті прикраси, о нащадку Бгарати, через розкиданий одяг і 
парасолі, а також буйволові хвости та опахала, через простромлені тіла слонів, коней і людей, різних видів 
зброї та прикрас колісниць, а також через різноманітні інші предмети, які лежать розкидані навколо, ратне 
поле  виглядало  всюди  велично,  немов  небо  засіяне  зірками.  Бачачи  надзвичайний  і  незбагненний,  
надлюдський  подвиг  тих  обох  героїв,  чарани  й  сіддхи  сильно  здивувалися.  Яким буває  шлях  палаючого 
вогню, що має своїм союзником вітер, коли він проходить через велике поле сухої трави, таким точно був  
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страшний шлях сина Адхіратхи в тому бою, що мав суперником своїм Бгіму, бо він був засіяний поваленими  
прапорами й  колісницями,  убитими конями,  людьми та  слонами.  Якою буває  очеретяна  хаща,  витоптана 
двома  слонами,  зайнятими  взаємною  сутичкою,  таким  же  було  величезне  військо,  о  нащадку  Бгарати,  
розігнане в тому бою. Адже вельми лютою була різанина, вчинена в тій битві Карною і Бгімою.

Так вістить розділ сто тринадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 4
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Тоді  Карна,  о великий царю, простромивши Бгіму трьома стрілами, випустив у нього численні зливи 

міцних стріл. Хоча і вражений так, о великий царю, сином сути, Бгімасена, нащадок Панду, не відчув болю і  
стояв непохитно буцім скеля, під зливою стріл. І у відповідь, о царю царів, Бгімасена поцілив у запалі битви  
Карні вухо стрілою з вухоподібним же вістрям, добре загартованою і тонко відточеною. І тією стрілою він  
збив на землю величезну сережку з  вуха  Карни.  І  вона  скотилася,  о  великий царю,  начебто блискаюче і  
палаюче  сяйвом  світило  з  небокраю.  Потім  іншою  стрілою  із  серповидним  вістрям  Бгіма,  сповнений 
могутньої  сили,  сильно  вдарив  посередині  грудей  сина  візника,  посміхаючись  при  цьому.  І  знову  ще,  о  
нащадку Бгарати, Бгіма негайно послав у запалі бою в нього десять довгих стріл, стрімких і подібних жезлу 
Ями. І послані ним, стріли ті, досягши чола сина сути, о найгідніший, увійшли туди мов змії у мурашник. І з  
тими стрілами, що стирчать з чола його, син візника виглядав гоже, наче те чоло його несло спереду гірлянду  
із блакитних лотосів.

Тоді розлютований, через те що в бою був так жорстоко битий тим стійким лучником, Карна могутній 
доклав надзусиль заради знищення Бгіми. І обурений, могутній Карна, збуджений гнівом, о царю, послав у 
нього сотню стріл з оперенням стерв’ятника, о нащадку Бгарати! Однак Пандава в бою, не звертаючи уваги на  
свого супротивника і  незважаючи на його міць,  почав випускати в нього шалені зливи стріл.  Тоді Карна,  
приборкувач ворогів,  о великий царю, вразив,  розгніваний, шаленого видом Пандава гострими стрілами в  
груди. І подібно двом хмарам, які ллють потоки дощу, обоє вони поливали один одного в бою зливами стріл,  
намагаючись налякати один одного ударами в долоні і гучними криками. Обоє вони, покриваючи один одного 
в битві сіттю різних стріл, обоє, закипаючи гнівом, прагнули в тому бою протистояти подвигу іншого. Тоді  
Бгіма  міцнорукий,  розсікши стрілою з  підковоподібним вістрям  лук  шляхетного  сина  Радхи,  простромив 
Карну іншою стрілою. Але відкинувши той розсічений лук, син сути, великий духом, узяв інший лук, здатний 
вражати стрілами з великою стрімкістю і витримувати велику напругу.

Побачивши таке  знищення  військ  кауравів,  саувірів  і  синдху,  при видовищі  землі,  вкритої  збруєю,  
прапорами і зброєю, розкиданими навколо, а також побачивши неживі тіла слонів, коней і людей усюди, все  
тіло сина візника від гніву запалало потужним блиском. Натягнувши свій величезний лук, син Радхи, о царю,  
глянув на Бгіму грізним поглядом. І збуджений гнівом, син сути, мечучи стріли, виглядав блискуче, подібно 
променистому сонцю, ополудні в осінню пору. Грізний вигляд сина Адхіратхи, який випромінює сотні стріл,  
ніби уподібнювався, о царю, вигляду сонця, яке розсіює свої промені. І в той час як він у бою брав руками 
стріли, накладав їх на тятиву,  натягав її і  відпускав,  не можна було помітити ніякого проміжку між цими 
діями. І коли Карна, о великий царю, метав стріли ліворуч і праворуч, лук його був безперестану зігнутим в 
коло, подібний страшному вогняному кільцю. Гостро відточені стріли із золотим оперенням, випущені з лука 
Карни, покрили, о великий царю, всі сторони світу, затьмарюючи блиск самого сонця.

Численні виднілися тоді  в небі  потоки прямих стріл із золотим оперенням, випущені  з  лука  Карни.  
Справді, стріли випущені з лука сина Адхіратхи виглядали красиво, о царю, немов низки зграй краунчів у  
небі.  Син  Адхіратхи  метав  стріли  оснащені  оперенням  стерв’ятника,  відточені  на  камені  й  прикрашені  
золотом, стрімко швидкі та з  блискучим вістрям. І  випущені  із  силою з його лука,  стріли ті,  прикрашені 
золотом,  безперервно  сипалися  на  колісницю  Партхи.  Унизані  дорогоцінними  каменями,  стріли  послані  
Карною, коли вони тисячами пролітали по небу, представлялися як нескінченні рої сарани. Випущені з лука  
сина  Адхіратхи,  стріли,  проносячись повітрям,  здавалися  однією довгою,  безперервною стрілою.  Подібно 
тому як хмара покриває гору потоками дощу, так Карна, киплячи гнівом, покривав Бгіму зливами стріл.

Там, о нащадку Бгарати, сини твої разом з кауравами бачили силу й міць, доблесть і завзятість Бгіми. Бо 
він, не звертаючи уваги на ту підняту зливу стріл, подібний до збуреного океану, у шалі ринувся проти Карни.  
У Бгіми був величезний лук з позолоченою тильною частиною, о володарю народів! Від частого натягу він,  
здавалося, перетворювався на коло, немов це був другий лук Шакри. Від нього безупинно летіли стріли, ніби 
наповнюючи все небо. Завдяки прямим стрілам із золотим оперенням, випущеним Бгімою, утворилася в небі  
безперервна лінія, яка здавалася променистою, подібно золотій плетениці. Тоді ті сіті стріл Карни, що нависли  
були в повітрі, збиті стрілами Бгімасени, розпалися на дрібні шматочки й посипалися на землю. І в той час як 
густі сіті швидких стріл обох — Карни та Бгімасени спалахували вогнями зіштовхуючись одна з одною у тому 
бою, все небо було вкрите тими стрілами, опереними золотом.

Однак зневажаючи міццю шляхетного Бгіми, син візника покрив його безліччю різноманітних стріл і  
спробував узяти гору над ним. І тоді ті густі сіті стріл, коли обоє вони метали їх, о найгідніший, здавалося,  
зіштовхувалися одна з одною, подібно двом зустрічним потокам вітру. Але ось, жадаючи вбити Бгіму, Карна, 
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збуджений гнівом, послав у нього гострі стріли, оздоблені золотом і гладко зачищені ковалем. Бгіма, однак, 
розсік їх своїми стрілами, кожну на три частини й,  одержуючи перевагу над сином сути,  крикнув:  «Стій,  
зупинися!».  І  шалений,  могутній  Пандава,  начебто всепожираючий вогонь,  знову випустив  у запалі  гніву 
зливи лютих стріл. Але  Карна  безстрашно перейняв ті всі його стріли. І потім син сути  Карна  Вайкартана 
чудодійною силою своєї зброї, своїми прямими стрілами розсік обидва сагайдаки й тятиву лука протиборчого 
сина Панду, а також віжки і вуздечки його коней. Потім, убивши також і коней його, він простромив його 
візника трьома стрілами. І візник той, швидко зіскочивши униз, кинувся до колісниці Ююдхани.

Збуджений  гнівом,  син  Радхи,  чий  блиск  був  подібний  до  руйнівного  вогню  наприкінці  юґи,  
посміхаючись при цьому, розсік ратище прапора Бгіми й повалив його прапори. Позбавлений лука, о великий 
царю, Бгіма взяв тоді особливий дротик, яким користуються вої на колісницях. Збуджений люттю, він крутнув  
ним і потім сильно метнув його в колісницю Карни. І той дротик, прикрашений золотом, який летів на нього  
подібно величезному метеору,  син Адхіратхи в сильному шаленстві,  розсік десятьма стрілами. І він упав,  
розсічений на десять частин, о царю, стрілами Карни, у той час як той син сути, обізнаний на різних прийомах  
ведення бою, метав їх заради успіху своїх друзів.  Тоді син Кунті  взяв щит,  прикрашений золотом, і  меч,  
бажаючи знайти одне з двох: або смерть, або перемогу. Але Карна розніс той щит його, посміхаючись у той 
же час. Без колісниці, о великий царю, і позбавлений щита, Бгіма збожеволів від гніву. Швидко закрутивши 
своїм мечем, він метнув його в колісницю Карни. І той гострений меч, розсікши лук і тятиву сина візника,  
упав на землю, начебто лютий змій, що звалився з неба.

Тоді син Адхіратхи,  розгніваний у бою, взяв з  посмішкою інший лук,  згубний для ворогів,  з більш 
міцною тятивою й ще більш пружний, ніж попередній. Але тут, розгнівавшись, могутній Бгімасена, воістину 
відважний, підстрибнув у повітря, приводячи в трепет серце Карни. Побачивши в бою той учинок Бгімасени, 
який бажав перемоги, син Радхи ввів його в оману, зникнувши у своїй колісниці. Не бачачи його, невидимого 
на колісниці, Бгіма, взявшись за ратище його прапора, стояв чекаючи на землі. Всі каурави і чарани схвалили 
ту спробу його, що він захотів вихопити з колісниці  Карну,  подібно тому як Таркшья хапає змію. З луком 
розсіченим,  позбавлений  колісниці,  Бгіма,  носій  закону  своєї  касти,  залишивши  позаду  розбиту  свою 
колісницю, все-таки стояв, готовий до битви. Тоді, порушивши те становище своє, о батьку мій, син Радхи, 
розгніваний  у  запалі  бою,  ринувся  проти  Пандава,  який  стояв  чекаючи  битви.  І  два  тих могутніх  героя,  
кидаючи виклик один одному, коли вони сходилися разом на великому ратному полі, голосно гриміли своїми 
криками, подібно двом хмарам на небі, що гримлять наприкінці літа. І те зіткнення між тими обома левами 
серед людей, розгніваними другом другом у бою, нагадувало сутичку,  яка колись відбувалася між богами і  
данавами.

Але тут  син Кунті,  чий запас зброї змалів, повинен був повернутися назад, переслідуваний Карною.  
Побачивши лежачих поблизу слонів, подібних до гір, убитих Арджуною, він, беззбройний, увійшов між них, 
щоб  перешкодити  руху  колісниці  Карни.  Досягши  купи  слонів  і  увійшовши  усередину  тієї  фортеці, 
неприступної  для  колісниці,  Пандава,  бажаючи зберегти  своє  життя,  не  посмів  напасти  на  сина  Радхи.  І 
бажаючи відгородити себе прикриттям, Партха, підкорювач ворожих міст, піднявши слона, убитого стрілами 
Дхананджайї, стояв там вичікуючи.  Карна, однак, своїми стрілами розніс на частині того слона, піднятого 
ним. І Пандава відразу послав у Карну шматки того слона, а також колеса колісниць, коней і в’ючних тварин,  
випускаючи при цьому голосний рик.

І все, що він бачив лежачим там на землі, все те, збуджений гнівом Пандава брав і жбурляв у  Карну. 
Однак все, що так летіло в нього, Карна розсікав своїми гострими стрілами. Але, згадуючи слова Кунті, він не 
позбавив життя беззбройного Бгіму. І швидко підступивши до нього, Карна торкнувся його кінчиком свого 
лука. І посміхаючись при цьому, син Радхи сказав Бгімасені: «О євнуху безбородий, о бевзю безглуздий, о  
ненаситний ненажеро! — повторював він знову й знову. — Недосвідчений у володінні зброєю, ти не повинен  
боротися зі мною, ти лише дитина, о боязкий! Там, о Пандаво, де зустрічається доста усякої їжі та питва, там, 
о нещасний, ти завжди доречний, але ніколи в боях! Або ставши пустельником, о Бгімо, тобі слід харчуватися  
плодами, о найнещасніший! Відправляйся ж у ліс, о Каунтейє, бо недосвідчений ти для битви. Ти здібний  
лише у тому, щоб поїдати плоди та коріння, й пригощати гостей, але не здібний ти, я думаю, у будь-якому  
застосуванні зброї, о Врікодаро! Харчуючись квітами, коріннями і плодами, ти придатний лише для того, щоб 
дотримуватися  обітниць,  робити  покаяння  і  проводити  життя  в  лісі,  бо  не  вправний  ти  у  битві!  Що  ж 
спільного між битвою і  аскетичним життям пустельника?  Тому відправляйся до лісу,  о  Врікодаро! Ти не  
підходиш для битви, о братику мій! Так шукай же задоволення в проживанні у лісі! Кваплячи кухарів, слуг і 
рабів у будинку, ти здатний тільки бити їх у гніві заради своєї власної поживи, о Врікодаро!».

І про всі образи, які були нанесені йому в юні роки, о володарю народів,  Карна  також змусив його 
вислухати в дуже різких висловах. І коли той стояв там, стиснутий від страху, він знову торкнувся його своїм  
луком. І голосно сміючись, Вріша знову промовив тоді Бгімі такі слова: «Ти повинен вступати в бій з іншими, 
але не повинен ти боротися з подібними мені! Для тих, хто бореться з подібними мені, існує ця, та ще інша 
умова. Ходи бо туди, де перебувають обидва Крішни! Обоє вони захистять тебе у битві! Або відправляйся  
додому, о Каунтейє, бо що тобі робити на прі, о дитино!». Так, позбавивши Бгіму колісниці,  Карна, о царю, 
паплюжив його у хвалькуватих словах перед тим левом з роду Врішни і шляхетним Партхою.
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Тоді  Мавпознаменний Арджуна,  спонукуваний  Кешавою,  послав  у  сина  сути,  о  царю,  безліч  стріл, 
відточених на камені. І ті стріли, прикрашені золотом, випущені руками Партхи з лука Гандіви, увійшли в тіло 
Карни, немов гусаки — в ущелину Краунча. І тими стрілами, лютими мов змії, випущеними з лука Гандіви,  
Дхананджайя відігнав сина візника від Бгімасени. З луком, розсіченим Бгімою, і сам притиснутий стрілами 
Дхананджайї, Карна швидко помчав на своїй величезній колісниці. Бгіма, той бик серед людей, теж зійшовши 
на колісницю Сатьякі, пішов у тій битві за своїм братом Савьясачином, нащадком Панду. Тоді Дхананджайя, з 
очима мідно-червоними від гніву,  прицілившись у Карну, послав довгу стрілу,  подібно тому як Руйнівник 
посилає саму Смерть. І та стріла, послана з лука Гандіви, подібно Гаруді, який полює в небі найчудовішого зі 
змій, швидко полетіла в Карну.

Однак ту стрілу розсік у повітрі опереною стрілою син Дрони, могутній воїн на колісниці, бажаючи 
позбавити Карну від  страху перед Дхананджайєю.  Тоді  Арджуна,  розлютований,  простромив сина  Дрони 
шістдесятьма  чотирма  стрілами,  о  великий  царю,  і,  звернувшись  до  нього,  сказав:  «Не  тікай,  постій 
хвилинку!».  Але  битий  стрілами  Дхананджайї,  син  Дрони  швидко  проникнув  у  лави  війська  кауравів,  
прикритих збудженими слонами й переповнених колісницями. Тут могутній син Кунті заглушив дзенькотом 
лука Гандіви шум того бою, і звуки від усіх лунко дзвенячих луків з позолоченою тильною частиною. Потім 
Дхананджайя  переслідував  по  п’ятах  сина  Дрони,  наводячи  шляхом жах на  все  військо  своїми  стрілами. 
Простромлюючи довгими стрілами з оперенням чаплі й павича тіла людей, слонів і коней, Арджуна почав 
вимотувати  теє  військо.  І  справді,  о  кращий  з  роду  Бгарати,  шалений  Партха,  син  Пакашасани,  почав  
знищувати те військо, кінноту, слонів і людей.

Так вістить розділ сто чотирнадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 5
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
З кожним днем моя блискуча  слава мерхне,  о  Санджайє!  Багато воїв моїх убито!  Я вважаю, що це 

викликано мінливістю Часу. Дхананджайя ж, збуджений гнівом, проникнув у моє військо, захищене Дроною і 
Карною  і  тому  недоступне  для  проникнення  навіть  самим  богам!  З’єднавшись  із  тими  двома  героями, 
найчудовішими в силі, — Крішною і Бгімою, а також з тим биком серед шиніїв, він ще більше підсилився  
тепер у своїй доблесті! З тих пір, як я почув про вторгнення Дхананджайї, мене спалює журба, немов вогонь  
— тік зі скошеним хлібом. Бо я бачу всіх охоронців землі разом із правителем Синдху вже поглиненими злою 
долею. Заподіявши занадто велику образу Носію діадеми, як може цар країни Синдху, якщо він попався йому 
на очі, піти живим? З докладного умовиводу я бачу, о Санджайє, що правителя  Синдху вже не існує. Тому 
розкажи, коли я запитую тебе, про те, як відбувалася битва! Розкажи мені як слід, про битву того видатного 
героя з роду Врішни, який заради Дхананджайї, збуривши не раз те велике військо, один проникнув у нього, 
розгніваний,  подібно  тому як  слон  поринає  в  озеро,  покрите  лотосами,  ти  ж  бо  майстерний  оповідач,  о  
Санджайє!

С а н д ж а й я  м о в и в :
Побачивши, що видатний з людей — Бгіма їде так, під тиском сина Вікартани, о царю, серед героїв-воїв,  

той  найперший герой  з  роду  Шині  пішов  за  ним  на  своїй  колісниці.  Гучно  гримлячи,  як  Громовержець 
наприкінці спекотної пори, і блискаючи, як сонце серед хмар, він почав убивати своїх ворогів грізним луком,  
змушуючи тремтіти військо твого сина. І того найпершого героя-воїна з роду Мадгу, о нащадку Бгарати, який 
мчався ратним полем на конях сріблястої масті, ніхто з усіх воїв твоїх не зміг зупинити. Тоді кращий з царів,  
Аламбуса, сповнений люті, і котрий ніколи не відвертається від битви, озброєний луком і одягнений у золоті  
обладунки,  ринувшись  уперед  і  затримав  Сатьякі,  найпершого  з  роду  Мадгу.  Зіткнення  тоді,  о  нащадку 
Бгарати, яке відбулося між ними обома, було таким, якого раніше ніколи не бувало. Всі вої твої та вороги, 
утримуючись від битви, тільки дивилися на них обох, потужних у бою. Тут Аламбуса, кращий з царів, сильно 
вдарив на Сатьякі десятьма стрілами. Але ті стріли, перш ніж вони могли досягти його, той бик з роду Шині 
розітнув  своїми  стрілами.  І  знову  він  уразив  його  трьома  гострими,  вогнеподібними  стрілами  з  гарним 
оперенням, випущеними з лука, натягнутого аж до самого вуха. І вони, пробивши броні, проникнули в тіло  
Сатьякі.  Простромивши його тіло іншими блискаючими стрілами, наділеними силою вогню або вітру,  він  
сильно вдарив на тих сріблясто-білих чотирьох коней чотирма іншими стрілами.

Так уражений ним онук Шині, стрімкий у своєму натиску й доблестю рівний Носієві диску Кешаві, убив 
чотирма  швидкими  стрілами  коней  Аламбуси.  Потім,  відітнувши  голову  його  візникові,  він  стрілою  із  
серповидним вістрям,  яка нагадує  вогонь наприкінці  юґи,  відокремив від тулуба  Аламбуси  його голову з  
обличчям,  що сяє подібно повному місяцю і  прикрашене витонченими сережками.  Убивши того нащадка  
древніх царствених синів і онуків у бою, той бик з роду Мадгу — герой, що розтрощує ворогів, відправився 
тоді слідом за Арджуною, о царю, відбиваючи на своєму шляху твої війська. У той час можна було бачити 
його, найкращого з роду Врішни, який так рискав серед ворогів, коли він прямував слідами Арджуни, і знову 
й знову нищив своїми стрілами війська кауравів, немов вітер розганяючи скупчення хмар. І тут його всюди,  
куди б не побажав той тигр серед людей, зручно везли відмінні коні з країни Синдху,  добре виїжджені, білі 
мов коров’яче молоко, або квітка жасмину, чи місяць, чи ж сніг, і покриті позолоченими попонами. Тоді сини 
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твої й інші твої вої, об’єднавшись разом, швидко кинулися проти Сатьякі, о нащадку Бгарати, зробивши твого  
сина Духшасану, найпершого серед воїв, своїм воєначальником, о нащадку Аджамідхи! Оточивши з усіх боків 
онука  Шині, ті проводирі загонів почали наносити йому удари. А той герой, найперший із сатватів, також 
відбивав  їх  усіх  густою сіттю своїх  стріл.  І  швидко відбиваючи їх  своїми  вогнеподібними стрілами,  той  
згубник ворогів, онук Шині, високо піднявши свій лук, убив коней Духшасани, о нащадку Аджамідхи!

Так вістить розділ сто п’ятнадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 6
С а н д ж а й я  м о в и в :
Коли міцнорукий Анарта,27 стрімкий у всьому, що вимагає стрімкости, проникнувши в океан ворожого 

війська, ринувся проти колісниці Духшасани, бажаючи успіху Дхананджайї, його оточили могутні лучники з  
воїв-тригартів із прапорами прикрашеними золотом. Стримавши його з усіх боків потужним загоном своїх 
колісниць,  ті найчудовіші лучники,  розгнівані,  облили його потоками стріл. Але проникнувши в середину 
війська бгаратів, немов у непрохідні води, наповненого звуками оплесків долонь і повного мечами, дротиками 
і  булавами,  Сатьякі,  наділений  істинною  відвагою,  один  переміг  своїх  ворогів,  тих  п’ятдесят  царевичів  
Тригарти, які ревно додавали зусиль у тому бою. Там ми бачили, якою надзвичайною була поведінка онука  
Шині в бою. Через велику легкість його рухів, побачивши його в західній частині битви, відразу ж бачили ми 
його  у  східній.  Мчачись  то  на  північ,  то  на  південь,  то  на  схід,  то  на  захід,  той  герой  рискав  начебто  
пританцьовуючи, ніби це була сотня воїв-колісничних. Бачачи ту вправність його, обдарованого грайливою 
ходою лева, тригарти, сильно притиснуті, повернули назад до своїх одноплемінників.

Тоді інші герої серед шурасенів намагалися стримати Сатьякі в бою, тіснячи його потоками стріл, як  
збудженого слона підганяють стрекалами. Але вояків тих, таких шалених, Сатьякі відбив у найкоротший час, і  
потім він, наділений незбагненною силою й доблестю, почав боротися з калінгами. І прорвавшись крізь те  
військо калінгів, неприступне, міцнорукий Сатьякі прибув тоді до Дхананджайї, сина Прітхи. Як утомлений у  
воді плавець, коли він досяг суходолу, заспокоївся Ююдхана, побачивши того тигра серед людей. Помітивши 
його  поблизу  себе,  Кешава  сказав  Арджуні:  «Ось  під’їжджає  онук  Шині,  який  слідує  по  твоїх  п’ятах,  о 
Партхо! Обдарований справжньою відвагою, він учень твій і друг! Вважаючи всіх воїв за солому, той бик  
серед  людей  переміг  їх.  Нанісши  воям  кауравів  страшні  втрати,  Сатьякі,  любий  тобі,  як  саме  життя,  
наближається до тебе, о Носію діадеми! Звернувши на ніщо своїми стрілами Дрону й Крітавармана з роду  
Бходжа,  Сатьякі  наближається  до  тебе,  о  Пхалгуно!  Прагнучи  до  блага  Царя  справедливости,  й  убивши  
багатьох із кращих воїв, хоробрий Сатьякі, майстерний у володінні зброєю, наближається до тебе, о Пхалгуно!

Здійснивши такий важкий подвиг серед війська кауравів,  могутній Сатьякі,  який жадає бачити тебе,  
наближається до тебе, о Пандаво! Поборовшись у битві на одній-єдиній колісниці з багатьма могутніми воями 
на колісницях, на чолі з наставником Дроною, цей Сатьякі вже наближається до тебе, о Партхо! Посланий  
сином Дхарми, цей Сатьякі наближається до тебе, о Партхо, прорвавшись крізь вороже військо, покладаючись 
на міць своїх власних рук. Наділений істинною відвагою, Сатьякі той, воїн, рівного якому взагалі немає серед  
кауравів, наближається до тебе, о Каунтейє! Убивши безліч воїв, цей Сатьякі наближається до тебе, о Партхо, 
визволившись  із  війська  кауравів  подібно  леву,  який  вибрався  із  череди  худоби!  Засіявши  землю 
лотосоподібними  ликами  тисяч  царів,  цей  Сатьякі  швидко  наближається  до  тебе,  о  Партхо!  Перемігши 
Дурьйодхану разом з  його  братами в  бою і  убивши Джаласандху,  цей Сатьякі  швидко під’їжджає сюди! 
Створивши ріку з потоків крови разом з її кривавою трясовиною й залишивши лежати кауравів наче солому,  
цей Сатьякі наближається сюди!».

Тоді  син  Кунті,  зовсім  невеселий,  сказав  Кешаві  такі  слова:  «Те,  що  Сатьякі  прибуває  до  мене,  о  
міцнорукий, зовсім мені неприємно! Адже я не знаю, у якому становищі зараз Цар справедливости, о Кешаво! 
Розлучений із Сатватою, живий він тепер чи ні? Адже ним, о міцнорукий, мав захищатися той цар! Так чому 
ж, покинувши його, о Крішно, він іде за мною? Адже цар, таким чином залишений для Дрони, правитель же 
Синдху усе ще не вбитий. А цей Бхурішравас виступив ще проти онука Шині в бою! Найтяжчий цей тягар  
покладений на  мене  через  правителя  Синдху! Бо мені  належить знати про царя,  і  маю також охороняти 
Сатьякі! І в той же час я мушу також убити Джайядратху! А сонце вже хилиться униз. А щодо Сатьякі, то  
стомлений він, міцнорукий, і сила його виснажилася тепер. І коні його, а також візник утомилися, о Мадгаво!  
Але, з іншого боку, не утомився Бхурішравас, і його супроводжують прихильники його, о Кешаво!

Чи буде тепер успіх супроводжувати Сатьякі в цьому бою? Переправившись через сам океан, чи не 
загине він, воістину відважний, той бик з роду Шині, наділений великою міццю, зустрівши на своєму шляху 
слід від копита корови? Зустрівшись у битві з найпершим з кауравів, шляхетним Бхурішравасом, майстерний 
у володінні зброєю, чи буде Сатьякі увінчаний удачею? Я вважаю це помилкою з боку Царя справедливости, о 
Кешаво, що він, відкинувши всякий страх перед наставником, відсилає Сатьякі від себе! Подібно ширяючому 
в  небі  яструбові,  який  видивляється  собі  шматок  м’яса,  Дрона  постійно  намагається  захопити  Царя 
справедливости. Чи буде Цар перебувати в повній безпеці?».

Так вістить розділ сто шістнадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 1 7
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Побачивши Сатвату, одержимого в бою, який наближається до Арджуни, Бхурішравас у гніві, о царю,  

стрімко кинувся проти нього. І звернувшись до того бика з роду Шині, міцнорукий нащадок роду Куру сказав: 
«Завдяки щасливій долі ти опинився сьогодні у полі мого зору. Сьогодні на прі я досяг бажання, яке давно 
мав! І ти не підеш від мене живим, якщо не покинеш бойовища! Сьогодні, убивши тебе в бою, зухвалого в  
своєму геройстві, я, о нащадку роду Дашарха, обрадую царя кауравів Суйодхану! Сьогодні обидва ті героя — 
Крішна  й  Арджуна,  разом,  побачать  тебе  вбитим  на  бойовищі,  — обпаленого  моїми  стрілами!  Сьогодні 
царствений син Дхарми, яким був ти примушений проникнути сюди, почувши, що ти вбитий мною, негайно  
сповниться почуття сорому! Сьогодні син Прітхи Дхананджайя дізнається про мою доблесть, коли побачить 
тебе вбитим і лежачим на землі, — залитого кров’ю! Адже бій, який почнеться сьогодні з тобою, був здавна 
бажаний мені, як зіткнення Шакри з Балі, яке колись відбулося при битві між богами та асурами! Сьогодні я 
дам тобі жахливий герць, о Сатвато! Тут ти пізнаєш міць мою, силу й мужність! Сьогодні, убитий мною в 
бою, ти відправишся в столицю Ями, як син Равани Індраджит, убитий Лакшманом, молодшим братом Рами! 
Сьогодні Крішна й Партха та Цар справедливости, о нащадку роду Мадгу, побачивши тебе вбитим, сповнені  
розпачу,  безсумнівно  покинуть  бойовище!  Сьогодні,  відплативши  тобі,  о  Мадгаво,  гострими  стрілами,  я 
обрадую дружин тих, які вбиті тобою в бою! Опинившись біля мене, ти вже не звільнишся, о Мадгаво, як не 
може звільнитися дрібна тварина, потрапивши на очі левові!».

Тоді Ююдхана, о царю, посміхнувшись злегка, промовив йому у відповідь: «О Кауравьє, мене ніколи не  
опановує страх у бою! Той уб’є мене в битві, хто зможе роззброїти мене! Бо той, хто вб’є мене в бою, буде  
вбивати своїх ворогів у вічні часи! Навіщо дарма так багато хвастатися на словах! Доведи все це на ділі! Бо як 
грім осінньої  хмари, тріскучі  слова твої  марні!  Адже коли чуєш цей гуркіт слів твоїх,  о герою, мимоволі  
проривається сміх! Так нехай же битва, бажана у світі так давно, відбудеться сьогодні, о Каураво! Серце моє,  
о люб’язний, спішить до тебе і жадає битви! Не вбивши тебе сьогодні, я не піду з неї, о найниціший з людей!».

Вражаючи один одного такими словами, ті два бика серед людей, обоє палаючи гнівом, почали тоді  
наносити взаємно удари  в  бою,  кожний бажаючи вбити іншого.  Ті  два  тигра серед людей,  обоє  наділені  
великою  потугою,  боролися  в  битві,  викликаючи  один  одного,  подібно  двом  розлютованим  слонам, 
одержимим тічкою, в сутичці за слониху. І Бхурішравас і Сатьякі, обоє приборкувачі ворогів, дощили друг на 
друга  страшні  зливи  стріл,  начебто  дві  величезні  хмари.  Тут  син  Сомадатти,  покривши  онука  Шині 
швидколітними стрілами, простромив його, о кращий з роду Бгарати, гострими стрілами, жагуче бажаючи 
вбити його. І поціливши Сатьякі десятьма стрілами, син Сомадатти випустив потім інші гострі стріли в того  
бика з роду Шині, палко бажаючи вбити його. Але ті його гострі стріли, о володарю народів, Сатьякі поглинув 
у повітрі чудодійною силою своєї зброї, перш ніж вони змогли досягти його, о володарю! І ті два героя, обоє  
високого походження і володарі слави кауравів і врішніїв, поливали так один одного, кожний зливами своїх 
стріл. Немов два тигра своїми пазурами або наче два слона своїми бивнями, обоє вони шматували один одного  
стрілами й особливими дротиками, якими користуються вої на колісницях. І калічачи тіла один одному й самі 
спливаючи  кров’ю,  обоє  вони,  зайняті  грою,  де  ставкою було  їхнє  життя,  стримували  й  сковували  один 
одного.

Так обидва героя — вершителі найвищих подвигів, володарі слави кауравів і врішніїв, боролися один з  
одним, подібно двом ватажкам слонів. Обидва вони, яким невдовзі приготований світ Брахми, обоє прагнучі  
завоювати там найвище становище, так разили один одного. І справді, Сатьякі й син Сомадатти продовжували 
поливати один одного зливами стріл на очах у сповнених радости синів Дхрітараштри. І люди там дивилися  
на обох володарів воїв,  які  билися один з одним,  подібно двом ватажкам стада слонів,  які  б’ються через  
слониху. Убивши коней один одного й розсікши один одному луки, обоє вони, позбавлені своїх колісниць, 
почали тоді  боротися на мечах у страшній січі.  Взявши гарні, широкі й блискучі  щити з волячої шкіри й 
витягнувши з піхов мечі, обоє вони рискали ратним полем. Спрямовуючись у різних напрямках і описуючи 
поперемінно кола, ті два нищителя ворогів, збуджені гнівом, щохвилинно разили один одного.

Озброєні мечами, у блискучій броні, прикрашені намистами із золотих монет і браслетами ангада, обоє  
вони, о царю, люті в бою, сікли взаємно. І хапаючи один одного, о царю царів, ті герої на одну коротку мить 
знову відступали на очах у всіх військ. Розрубавши своїми мечами сяючі щити й величезні сагайдаки друг у  
друга,  ті  два  тигра  серед  людей  вступили  тоді  в  єдиноборство  голими  руками.  Обоє  широкогруді,  обоє 
довгорукі, обоє майстерні в рукопашній сутичці, вони обхоплювали один одного своїми руками, подібними до 
залізних колод. Вони вдаряли один одного руками, кожний хапав міцно руки іншого й кожний тягнув руками 
іншого за шию. І їхнє високе мистецтво в цих прийомах, придбане вправами, викликало радість у всіх воїв. І  
між тим як ті двоє кращих з людей, о царю, боролися в битві, гучний і страшний піднявся шум від них, немов 
при падінні громової стріли на гору. Подібно двом слонам, які б’ються один з одним кінцями своїх бивнів, або 
подібно двом могутнім бикам — своїми рогами, боролися один з одним шляхетні герої, ті двоє биків з роду 
Куру і Сатвата.

В той час як зброя Сатвати, зайнятого так у бою, закінчилася, Васудева сказав тоді Арджуні: «Подивися 
на цього воїна, видатного з усіх лучників, позбавленого колісниці! Він проникнув у військо бгаратів слідом за 
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тобою, о Пандаво! Він був змушений боротися з усіма воями з роду Бгарати, наділених великою міццю, о 
нащадку  Бгарати!  Найчудовіший  з  воїв,  він  зіштовхнувся  із  щедрим  подавцем  жертовних  дарунків 
Бхурішравасом коли сам уже був виснажений, у той час як той, прагнучи битви, підступав до нього. Це буде 
досить нерівний бій, о Арджуно!». Тоді Бхурішравас, розлютований, з усієї сили вдарив Сатьякі, одержимого 
в битві, о царю, як оскаженілий слон ударяє іншого слона. І тут двоє видатних з воїв, обоє на колісницях  
зайняті в битві,  обоє збуджені гнівом, Кешава і Арджуна,  о царю, були очевидцями їхнього герцю. Потім 
Крішна міцнорукий, звернувшись до Арджуни, сказав: «Дивися, той тигр серед врішніїв і андхаків потрапив у  
владу  сина  Сомадатти!  Здійснивши  такий  надважкий  подвиг,  знеможений,  він  опинився  на  землі  без 
колісниці. Захисти ж Сатьякі, о Арджуно, твого хороброго учня! Він, о згубнику відбірних ворогів, не повинен 
заради тебе потрапити у владу Бхурішраваса, відданого жертвопринесенням, о тигре серед людей! Зроби ж  
швидко те, що необхідно, о могутній!».

Тоді обрадуваний у душі, Дхананджайя промовив Васудеві: «Подивися на цього бика з роду Куру, що 
грає з видатним героєм з роду Врішни, наче лев, владар звірів, грає в лісі з величезним слоном, збудженим від 
тічки!».  І  тут  серед  воїв,  о  туре  з  роду  Бгарати,  пролунали  голосні  лементи  «Ай!  Ой!»,  бо  міцнорукий  
Бхурішравас,  напруживши свої сили, ударив Сатьякі й повалив його на землю. І подібно леву,  який тягає  
слона, виглядав велично на прі той щедрий подавець жертовних дарунків, найчудовіший з роду Куру,  який 
тягнув видатного героя з роду Сатвата. Потім, витягши з піхов меч, Бхурішравас у запалі бою схопив його за 
волосся й ударив ногою в груди. І бачачи Сатвату, так битого в сутичці, Васудева знову, о царю, звернувся  
тоді до Арджуни і сказав: «Дивися, той тигр серед врішніїв і андхаків, твій учень, о міцнорукий, у мистецтві 
володіння луком не уступає тобі, але потрапив у владу сина Сомадатти! Коли Бхурішравас, о Партхо, так  
перевершує в бою героя з роду Врішни — Сатьякі,  воістину відважного, то саме ім’я його пов’язане тоді  
скоріше із уявною відвагою!».28

Після таких слів, сказаних йому Васудевою, міцнорукий Пандава подумки ушанував Бхурішраваса в 
тому бою, подумавши: «Мене дуже радує, що цей герой, володар слави кауравів, тягне воїна, найчудовішого з 
роду Сатвата,  у запалі битви,  немов граючись із ним. Адже він не посміє вбити Сатьякі,  видатного серед  
героїв громади Врішни, а лише тягне його, подібно тому як цар звірів у лісі волочить величезного слона!». Так  
вшанувавши в думках Каурава, о царю, міцнорукий Арджуна, син Прітхи, промовив у відповідь Васудеві: «З  
тієї причини, що погляд мій зосереджений на правителі Синдху, я не можу бачити Сатьякі, о Мадгаво! Однак 
я зроблю нелегкий подвиг заради того воїна-ядава!». Сказавши так і виконуючи веління Васудеви, Пандава 
своєю стрілою відітнув відданому жертвопринесенням Бхурішравасу руку із затиснутим у ній мечем.

Так вістить розділ сто сімнадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 8
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
І та прекрасна рука його, разом із мечем і блискаючими браслетами ангада впала на землю, на горе світу 

живих.  І  справді,  та  рука,  яка збиралася відітнути  голову Сатьякі,  сама відсічена Носієм діадеми,  котрий 
залишився  непоміченим,  стрімко  впала  на  землю,  подібно п’ятиголовій  змії.  Побачивши себе  скаліченим 
Партхою, той Каурава випустив Сатьякі й у гніві почав гудити Пандава.

«О Каунтейє,  жорстокий і  нечестивий зробив ти вчинок,  бо відітнув  мені  руку  в той час,  як я  був  
зайнятий в бою з іншим і не міг бачити тебе! Що ж ти скажеш цареві Юдхіштхірі, синові Дхарми? Хіба що:  
«Б’ючись зі мною, Бхурішравас був мною вбитий у битві»? Адже ти був навчений застосуванню цієї зброї  
самим Індрою шляхетним або Рудрою, о Партхо, або Дроною, чи ж Кріпою! Адже ти, звичайно, в цьому світі 
найбільш обізнаний на законі  своєї  касти,  ніж інші! Так навіщо ж тоді  ти відітнув  руку воїнові,  який не 
боровся  з  тобою?  Шляхетні  ніколи  не  б’ють  того,  хто  неуважний,  хто  сильно  наляканий,  або  того,  хто 
позбавлений колісниці чи просить пощади або захисту, чи ж того, хто перебуває в тяжкому становищі! Так 
навіщо ж тоді зроблений тобою, о Партхо, цей вельми огидний вчинок, вартий лише найниціших?

Кажуть, що людиною шляхетною легко може бути виконана шляхетна справа, о Дхананджайє! Однак 
же справа негідна стає більше важкою для виконання — людині шляхетній на землі. Серед кого з людей і де 
людина знаходиться, згідно того і приймає напрям поведінки. Це ж саме спостерігається і в тобі, о Партхо! Бо  
належачи до царственого роду й особливо будучи породженим у роду кауравів, як же ти відійшов від закону 
кшатріїв, хоча ти й був гарної поведінки і дотримувався ретельно своїх обітниць? Цей украй ниций вчинок,  
зроблений тобою заради воїна із врішніїв, звичайно ж співпадає із думкою Васудеви! Такий вчинок не личить 
тобі! Хто ж іще, якщо тільки він не був другом Крішни, міг би заподіяти нещастя тому, хто був неуважний  
борючись із іншим? Врішни й андхаки — погані кшатрії, діючі завжди згуртовано, вони за природою своєю 
гідні осуду. Так чому ж, о Партхо, вони для тебе приклад?».

Сказавши  так,  міцнорукий  і  славетний  Бхурішравас  із  зображенням  жертовного  стовпа  на  своєму 
прапорі,  покинувши  Ююдхану,  приготувався  вмерти  на  ратнім  полі  відповідно  до  обітниці  прайя.29 

Відзначений щасливими ознаками, він розстелив лівою рукою стріли для свого ложа і, бажаючи відправитися 
у  світ  Брахми,  довірив  всі  життєві  органи  подиху  турботі  божеств,  які  опікувалися  ним.  Спрямувавши 
пильний погляд до сонця, а очищену душу звернувши до води й міркуючи про мантри великих Упанішад, він 
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перетворився на пустельника, який віддався Йозі. Тоді люди у всьому війську, почали засуджувати Крішну й  
Дхананджайю та вихваляли того бика серед людей. Однак, хоча й були гуджені, обидва Крішни не казали 
нічого неприємного про того героя. Також і він, із зображенням жертовного стовпа на своєму прапорі, хоча й 
був так уславлений, не відчував радости. І тоді, о царю, Дхананджайя, син Панду, інакше — Пхалгуна, що не 
терпить у душі синів твоїх, які розмовляли у такому тоні, і не терпить також слів їх і Бхурішраваса, без гніву в  
серці, немов згадуючи ті слова, о нащадку Бгарати, промовив ніби з докором: «Адже всі царі знають цю мою 
велику  обітницю,  що  жоден,  приналежний  до  моєї  сторони,  не  може  бути  вбитий  ніким,  поки  він  буде 
перебувати в межах досяжности моїх стріл! Пам’ятаючи про це, ти, на чиєму прапорі зображення жертовного  
стовпа, не повинен засуджувати мене! Бо, не знаючи про моральний закон, не личить засуджувати іншого.  
Адже те, що я відітнув тобі руку, у той час як ти, добре озброєний у бою, зібрався вже вбити беззбройного  
героя з громади Врішни, зовсім не суперечить закону касти! А хто тут з людей справедливих, о милий мій, не  
схвалив би вбивства Абгіманью, лише дитини, позбавленої колісниці, без обладунків і зі зброєю, вибитою з  
рук?». Після таких слів, сказаних Партхою, Бхурішравас доторкнувся до землі головою й кинув йому лівою 
рукою  відрубану  праву  свою  руку.  І  почувши  ті  слова  Партхи,  о  великий  царю,  він,  на  чиєму  прапорі  
зображення жертовного стовпа, яке сяє сліпучим блиском, мовчав, лицем схилившись додолу.

А р д ж у н а  м о в и в :
Яку  я  маю любов  до  Царя  справедливости  чи  до  Бгіми,  кращого  з  красномовних,  чи  до  Накули  і  

Сахадеви,  таку ж маю і  до тебе,  о  старший брате Шали! З мого дозволу,  а  також і  Крішни шляхетного, 
відправляйся у світи праведних, як Шибі, син Ушинари!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Відпущений сином Сомадатти, онук Шині, піднявшись тоді, взяв свій меч і намірився відітнути голову 

тому воїнові шляхетному. І справді, Сатьякі захотів убити безгрішного старшого брата Шали, подавця щедрих 
жертовних дарунків, байдужого до битви і вже майже вбитого сином Панду. Він сидів з рукою відсіченою і 
нагадував цим слона з відрубаним хоботом. Причому всі вої, голосно кричачи, засудили його за цей намір.  
Але  позбавлений  розуму  й  утримуваний  Крішною  та  Партхою  шляхетним,  Бгімою  і  обома  воями,  які 
охороняють колеса колісниці Арджуни, Ашваттхаманом і Кріпою, Карною і Врішасеною, а також правителем 
Синдху, коли вої усе ще голосно кричали, засуджуючи його, він убив Бхурішраваса, хоча той і дотримувався 
своєї прощальної обітниці. І дійсно, Сатьякі своїм мечем відітнув голову проводиреві воїв кауравів, чия рука  
була вже відсічена в бою Партхою і який сидів на ратнім полі, віддавшись обітниці прайя заради звільнення  
своєї душі.

Але вої його, не схвалили Сатьякі за той його вчинок, що він убив продовжувача роду Куру, уже перед 
цим майже вбитого Арджуною. А сіддхи, чарани й люди, а також боги, побачивши там Бхурішраваса, убитого  
в бою, хоча й був він зайнятий виконанням обітниці прайя, ушанували того героя Сатьякі, здивовані його 
подвигами. І його вої теж висловлювали багаторазово думку: «Немає провини в героя із громади Врішни, бо  
чому визначено було статися, те сталося. Тому не треба вам проявляти гніву. Адже гнів завдає горя людям.  
Було заздалегідь визначено,  що Бхурішравас буде  вбитий героєм із врішніїв.  Не повинні з цього приводу  
висловлювати різні думки, бо самим творцем Сатьякі був визначений причиною його смерти в бою!».

С а т ь я к і  с к а з а в :
Ви,  о  нечестиві,  ряджені  в  тогу  справедливих,  ви  говорите  мені  словами  справедливости,  що 

Бхурішравас  не  повинен  був  бути  вбитим,  не  повинен…  Куди  ж  у  такому  випадку  поділася  ваша 
справедливість, коли вами був убитий у битві син Субхадри, зовсім ще дитина, позбавлена зброї? Колись у  
прояві пихи, мною була дана клятвена обіцянка: той, хто образивши мене живим у бою ударить мене ногою в  
пориві люті, той буде вбитий мною, якби навіть ворог той дотримувався обітниці пустельника! У той час як я 
боровся в сутичці, з руками і очима цілими та неушкодженими, ви однак вважали мене мертвим! Саме цим 
було  виявлене  легкодумство  з  вашого  боку!  Адже  вбивство  Бхурішраваса,  вчинене  мною,  є  цілком 
виправданим,  о тури  з роду Куру!  Однак тим, що Партхою,  на виконання,  з  прихильності  до мене,  своєї  
клятвеної обіцянки захищати всіх своїх прибічників, була відсічена рука цього воїна разом із затиснутим у ній 
мечем, я тим був обійдений у славі! Чому визначено статися, те має статися. Це сама доля примушує все до 
дії.  Цей  Бхурішравас  убитий  у  розпалі  цієї  битви!  Так  що  ж  тут  зроблено  недозволеного?  Колись  був  
Вальмікою проспіваний цей вірш на  землі:  «Завжди  належить  виконувати  те,  що буде  заподіювати муки 
ворогам!».

С а н д ж а й я  м о в и в :
Після  таких  слів  Сатьякі,  о  великий  царю,  каурави  і  пандави  нічого  не  промовили,  але  в  думках 

ушанували  Бхурішраваса.  І  ніхто  там  не  схвалив  убивства  того  славетного  героя,  який  нагадував  собою 
пустельника з лісу, або владику, освяченого мантрами у великих жертвопринесеннях і, який щедро роздавав 
тисячі золотих монет. Голова того героя, щедрого подавця дарунків, обрамлена гарними синювато-темними 
локонами,  з  очима  червоними,  як  у  голубів,  нагадувала  голову жертовного  коня,  відсічену  під  час  його  
жертвопринесення й поміщену ліворуч від жертовного вівтаря. І  очищений жаром своєї сили розтрощеної 
зброєю, той щедрий подавець дарунків, сам гідний усіляких дарунків, покинувши своє чудове тіло у великому 
герці, відправився вгору до інших світів, наповнюючи небо й землю своїми найвищими чеснотами.
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Так вістить розділ сто вісімнадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1 9
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Не переможений Дроною і сином Радхи, Вікарною і Крітаварманом, яким робом той герой Сатьякі, 

ніколи раніше не стримуваний у боях, переправившись, після своєї обіцянки Юдхіштхірі, через океан військ  
кауравів, міг бути схоплений кауравом Бхурішравасом і силою повалений на землю?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Слухай же, о царю, про походження онука Шині, як це було ще за давніх часів, а також про теє, як це 

сталося стосовно Бхурішраваса,  бо тут  у тебе є  сумніви,  о  царю! В Атрі  був  син Сома,  а  в  Соми сином 
вважався  Будха.  У  Будхи  ж  був  один  син,  блиском  подібний  могутньому  Індрі,  на  ім’я  Пуруравас.  У 
Пурураваса був син Аюс, в Аюса ж сином вважався Нахуша. А у Нахуши був син Яяті, царствений мудрець,  
богорівний. У Яяті ж від Деваяні старшим сином був Яду. Серед потомства Яду був син, відомий під ім’ям 
Девамідха.  А  в  нього  був  син  Шура,  правитель  ядавів,  шанований  у  трьох  світах.  Сином же  Шури  був  
видатний з людей, Васудева, овіяний великою славою. Неймовірний у мистецтві володіння луком, Шура був  
рівним Картавірьї у бою. В тому ж роду Шури, теж рівний йому у своїй силі, народився цар Шині.

У цей же саме час,  у дочки шляхетного Деваки, о царю, відбувалася сваямвара на яку з’їхалися всі 
кшатрії.  І  там  Шині  обрав  ту царівну Деваки  для  Васудеви  й,  перемігши всіх  царів,  посадив її  на  свою 
колісницю.  Побачивши  Деваки  на  колісниці  Шині,  того  нащадка  Шури,  Сомадатта,  бик  серед  людей, 
наділений великою міццю, не міг стерпіти цього, о царю! І між ними, о царю, відбулася битва, яка тривала пів  
дня, — гарна для погляду і надзвичайна. То було єдиноборство голими руками між двома найсильнішими 
людьми, немов двобій між Шакрою і Прахрадою. І  Сомадатта був  з великою силою повалений на землю 
відважним Шині. Витягши потім свій меч і  схопивши супротивника за волосся,  Шині вдарив його ногою 
перед тисячами царів, які були там очевидцями з усіх боків. Однак же з жалю, він відпустив його, сказавши 
«Живи!».

Приведений  ним  у  такий  стан,  Сомадатта  тоді,  о  найгідніший,  підпавши  під  владу  гніву,  став  
умилостивляти Магадеву, Великого бога. Задоволений ним, Магадева, той володар, прихильний подавець усіх 
дарунків,  дозволив  йому  випросити  собі  дарунок.  І  цар  той  вибрав  такий  дарунок:  «Я  бажаю  сина,  о  
благодатний, котрий убив би сина Шині серед тисячі царів і вдарив би його ногою в бою!». Почувши ті слова 
Сомадатти, о царю, той бог сказав «Хай буде так!». І відразу зник. І силою подарунку він отримав потім собі  
сина Бхурішраваса, щедрого подавця жертовних дарунків, і завдяки тому ж, син Сомадатти повалив у бою  
нащадка Шині. Це розказано тобі, о царю, те, про що ти запитував мене. Адже справді, сатвати не можуть  
бути переможені в бою, о туре серед людей! Вони численні, всі влучно вражають ціль у битві та вправні в  
різних прийомах ведення бою.  Вони можуть  перемогти навіть  самих богів,  данавів і  гандхарвів,  бо  вони 
ніколи не  впадають у  замішання.  Вони завжди увінчані  перемогою,  бо  борючись,  покладаються  на  свою 
власну міць. І ніколи вони не залежать від інших.

Нічого не має в цьому світі рівного врішніям, о володарю! Нічого не було, немає й не буде рівного їм у 
своїй  силі,  о  туре  з  роду Бгарати!  Вони  ніколи  не  зневажають  своїми  родичами.  Вони  завжди  слухняні  
велінням осіб, старших роками. Ні боги, ні асури і гандхарви, ні якши, змії чи ракшаси не можуть перемогти 
героїв врішніїв, ні тим більше люди в бою! Вони ніколи не заміряються на майно брахманів або на майно 
інших своїх наставників чи ж своїх родичів. Так само вони не зазіхають на майно тих, хто завжди надає їм  
допомогу при нещасті. Віддані брахманам і правдомовні, вони ніколи не виявляють своєї гордости, хоча й 
багаті. Вони не зневажають сильними, а пригноблених визволяють із нещасть. Завжди віддані богам, вони  
приборкані душею, щедрі в роздачі дарунків і нехвалькуваті. Тому доблесть героїв-врішніїв неможливо ніколи 
знищити. Хтось може навіть зрушити гору Меру або переправитися через житло макарів, але ніхто не може, 
зіткнувшись у битві з героями врішни, привести їх до згубного кінця, о царю! Це все повідав тобі про те, щодо 
чого в тебе були сумніви, о володарю! Але безсумнівно, о царю кауравів, все це пов’язано з твоєю вельми  
згубною політикою, о кращий з людей!

Так вістить розділ сто дев’ятнадцятий у Дронапарві великої Магабгарати. 

Р о з д і л  1 2 0
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Після того як при таких обставинах був убитий каурава Бхурішравас, розкажи мені про те, о Санджайє, 

як далі відбувалася битва!
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Після того як Бхурішравас відправився в інший світ,  о нащадку Бгарати,  міцнорукий Арджуна став 

квапити  Васудеву:  «Поганяй  коней  швидше,  о  Крішно,  туди,  де  перебуває  цар  Джайядратха!  Бо,  о 
міцнорукий, сонце швидко хилиться до гори Заходу. А цей великий борг, о тигре серед людей, ще маю віддати 
я! До того ж цей правитель  Синдху  охороняється могутніми воями на колісницях з війська кауравів. Тому 
жени коней, о Крішно, таким чином, щоб я міг убити Джайядратху, поки ще не зайшло сонце, і щоб клятвене 
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слово моє виявилося правдивим!». Тоді Крішна міцнорукий, добре знаючи вдачу коней, погнав їх, сріблистої  
масті,  в напрямку колісниці Джайядратхи.  І  тут  проти нього,  чиї  стріли летять не дарма,  який мчався на 
швидких скакунах,  подібних до вітру,  о  великий царю,  поспішно ринулися  проводирі  військ  кауравів  — 
Дурьйодхана  й  Карна,  Врішасена  та  цар  мадрів,  Ашваттхаман,  Кріпа  та  сам  правитель  Синдху.  Однак 
Бібхатсу, наздогнавши правителя Синдху, який стояв перед ним, кидав на нього погляди, немов спалюючи 
його палаючими гнівом очима.

Тоді  цар  Дурьйодхана  побачивши  Арджуну,  який  прямував  до  колісниці  Джайядратхи,  поспішно 
звернувшись до сина Радхи, сказав йому: «Ось прийшов, нарешті, о сину Вікартани, час битви! Вияви тепер  
свою міць, о шляхетний! Дій таким чином, о Карно, щоб Джайядратха не був убитий Арджуною! День уже 
зовсім  згасає,  о  найхоробріший  з  людей!  Удар  тепер  на  ворога  хмарами  стріл!  Якщо  день  мине,  о  
найчудовіший з людей, то безсумнівно, о Карно, перемога буде за нами! Адже якщо правитель Синдху зможе 
бути забезпечений захистом аж до заходу сонця, тоді Каунтейя, чия клятвена обіцянка виявиться помилковою, 
увійде в палаючий вогонь. І коли світ втратить Арджуну, о милостивий, тоді не зможуть жити навіть одну 
мить  його  брати,  разом  з  усіма  їхніми  прихильниками!  А  коли  будуть  знищені  пандави,  ми  будемо 
насолоджуватися, о Карно, всією цією землею разом з її горами, лісами і гаями, позбавлену тернів на нашім 
шляху!

Очевидно, Партха був спантеличений самою долею, і судження його прийняло помилковий напрямок, о  
милостивий, коли він, не впевнившись у тому, що здійсненно і нездійсненно, дав свою клятвену обіцянку в  
бою! Напевно, Носієм діадеми Пандавою дана була, о Карно, ця клятва про вбивство Джайядратхи — заради 
своєї власної загибелі! Як же,  о Радхейє,  коли ти живий, нескоримий, зможе Пхалгуна вбити царя країни  
Синдху, поки ще сонце не зайшло за гору Заходу? Захищений царем мадрів і шляхетним Кріпою, як може 
Дхананджайя вбити Джайядратху на головній ділянці бою? Захищений сином Дрони, мною й Духшасаною, як 
може Бібхатсу підступити до правителя Синдху, спонукуваний долею? Численні герої зайняті зараз у бою. А 
сонце вже котиться вниз. Я думаю, Партха вже не наздожене Джайядратху, о милостивий! Тому ти повинен, о  
Карно, разом зі мною й іншими хоробрими та могутніми воями на колісницях, поборотися з Партхою у битві,  
доклавши надзусиль!».

Після таких слів, сказаних твоїм сином, о найгідніший, син Радхи промовив у відповідь Дурьйодхані,  
найчудовішому з кауравів, такі слова: «Я сильно змучений у бою хмарами стріл, які неодноразово послані  
хоробрим  лучником  Бгімасеною,  здатним  наносити  жорстокі  удари.  Те,  що  я  ще  стою  зараз  у  битві,  о  
милостивий, — тільки тому, що подібний мені має стояти тут! Жодну частку тіла не відчуваю я, обпалений  
бойовими стрілами. Однак незважаючи на все це, о царю, я буду боротися в битві з усіх моїх сил і буду  
намагатися зробити так, щоб цей герой, найголовніший з пандавів, не вбив правителя Синдху. Бо поки я буду 
боротися, мечучи свої гострі стріли, хоробрий Дхананджайя, однаково спритний і на ліву руку, не наздожене  
правителя  Синдху!  Усе, що людиною, яка володіє силою і постійно прагне зробити тобі благо, може бути 
зроблено, все те я зроблю, о Кауравьє! Що ж до перемоги, то вона залежить від долі! Сьогодні я поборюся з 
Арджуною, вдавшись до власної мужності, заради тебе, о тигре серед людей! Перемога ж, однак, залежить від  
долі! Нехай сьогодні всі істоти, о найперший з роду Куру, дивляться на битву двох — між мною і Партхою, — 
страшну, яка змушує від жаху підніматися волоски сторч!».

Поки Карна і  цар кауравів розмовляли так один з одним, Арджуна почав своїми гострими стрілами 
знищувати твоє військо. Стрілами з гостро відточеними наконечниками він відтинав у тій битві у непохитних 
героїв,  руки,  подібні  до  залізних  колод  або  хоботів  слонів.  Також і  голови  їх  відтинав  він,  міцнорукий,  
гострими стрілами. Також і хоботи слонів, шиї коней і осі колісниць навколо, а також і вимащених кров’ю  
вершників, озброєних списами й піками, розсікав підряд Бібхатсу стрілами із бритвоподібним вістрям на дві  
або на три частини. Коні й найдобірніші зі слонів, прапори й парасолі, луки, буйволові хвости й голови падали 
тисячами. Спалюючи твоє військо, немов палаючий вогонь — суху траву,  Партха незабаром зробив землю  
рясно политою кров’ю. Знищивши більшу частину воїв у твоєму війську,  могутній і нескоримий Пандава,  
наділений істиною відвагою,  незабаром наздогнав  правителя  Синдху. Захищений Бгімасеною і  Сатватою, 
Бібхатсу, о найчудовіший з роду Бгарати, виглядав блискуче, подібно сяючому вогню.

Побачивши Пхалгуну в такому стані, твої могутні лучники, ті бики серед людей, які пишаються своєю 
міццю, не могли стерпіти його. І тоді Дурьйодхана й Карна, Врішасена і цар мадрів, Ашваттхаман і Кріпа та 
сам правитель Синдху, ошалілі, оточили з усіх боків Носія діадеми, борючись за царя Синдху.  І всі вої ті, 
майстерні  на  прі,  помістивши правителя  Синдху позаду,  жадаючи убити  Арджуну  і  Ачьюту,  безстрашно 
оточили Партху, доброго знавця бою, який пританцьовував на всьому шляху проходження своєї колісниці під 
голосні звуки тятиви й ляскіт долонь, немов це був сам Руйнівник із широко відкритою пащею. А сонце тоді  
стало вже приймати червоний відтінок. І бажаючи якнайшвидшого заходу світила, ті вої кауравів, натягнувши  
свої луки руками, подібними до тулубів змій, випустили на Пхалгуну сотні стріл, ніби то були промені сонця.  
Але розсікши ті стріли, послані в нього, на дві, на три й на вісім частин кожну, Носій діадеми, нескоримий на 
раті, простромив їх усіх у відповідь.

Тоді  син  дочки  Шарадвана  (Ашваттхаман),  на  чиєму  прапорі  —  зображення  левиного  хвоста, 
проявляючи свою міць,  почав,  о  царю,  стримувати  Арджуну.  Простромивши Партху десятьма стрілами й 
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Васудеву  сімома,  він  стояв  на  шляху  руху  колісниці  Арджуни,  охороняючи  правителя  Синдху.  І  тут 
найчудовіші з кауравів, могутні вої на колісницях, усі оточили його з усіх боків могутнім потоком колісниць.  
Натягаючи свої луки й мечучи незліченні стріли, вони почали захищати правителя Синдху, за наказом твого 
сина. Там можна було спостерігати силу рук хороброго Партхи і невичерпність його стріл, а також міць лука  
Гандіви. Відбивши своєю зброєю зброю сина Дрони й нащадка Шарадвана, він уразив усіх тих воїв дев’ятьма  
стрілами кожного. Але тут його самого син Дрони вразив двадцятьма п’ятьма стрілами й Врішасена сімома,  
Дурьйодхана — двадцятьма, а Карна й Шалья — трьома стрілами кожний. І всі вони, голосно кричачи на 
нього,  поціляли його знову й знову.  І  потрясаючи своїми луками,  вони оточили його з  усіх боків.  І вони 
швидко зробили так, що колісниці їх були стягнуті довкола нього в зімкнуте коло.

Бажаючі якнайшвидшого заходу сонця, ті могутні вої на колісницях, що діють із великою стрімкістю,  
почали голосно кричати на Арджуну й, потрясаючи своїми луками, облили його страшними стрілами, подібно 
тому як хмари поливають зливами гору. І герої ті, з руками, подібними до залізних засувів, також вилили там,  
о  царю,  на  тіло Дхананджайї  міць  своєї  могутньої  божественної  зброї.  Знищивши більшу частину воїв у  
твоєму  війську,  могутній  і  непереможний  Пандава,  наділений  істинною  відвагою,  підступив  нарешті  до 
правителя Синдху. Однак Карна, о царю, своїми швидкими стрілами стримав його там, на очах у Бгімасени і 
Сатвати, о нащадку Бгарати! Але його, у відповідь, міцнорукий Партха, простромив на ратнім полі десятьма  
стрілами на очах у всього війська. Потім і Сатвата поцілив Карну трьома стрілами, о найгідніший, і Бгімасена 
— трьома, і сам Партха ще раз — сімома. Карна ж, могутній воїн на колісниці, у відповідь влучив усіх трьох 
шістдесятьма  стрілами  кожного.  Так,  о  царю,  відбувалася  та  битва  між  одним  Карною  і  багатьма  його 
супротивниками.  І  те,  що  ми  спостерігали  у  сина  сути,  о  найгідніший,  було  вельми  надзвичайним,  бо  
збуджений гнівом у бою, він один стримував трьох могутніх воїв-колісничних.

Тоді міцнорукий Пхалгуна, в запалі бою, вдарив  Карну,  сина Вікартани, в усі життєво важливі місця 
сотнею стріл.  З  тілом,  усюди  залитим кров’ю,  Син  сути,  доблесний  і  хоробрий,  у  відповідь  простромив 
Пхалгуну п’ятдесятьма стрілами. Бачачи ту спритність його рук, Арджуна не стерпів цього. Розсікши тоді лук 
його, Партха, той герой Дхананджайя, з усією стрімкістю влучив його посередині грудей дев’ятьма стрілами. І 
заради знищення його,  Дхананджайя з великою швидкістю саме в той час,  коли необхідно діяти швидко,  
випустив стрілу,  блиском подібну до сонця. Але ту стрілу,  яка стрімко летіла на Карну,  син Дрони розсік  
стрілою,  загостреною у  вигляді  півмісяця.  І  розсічена  ним,  вона  впала  на  землю.  Сповнений  же  великої  
доблести, син візника Карна, згубник ворогів, узявши інший лук, обсипав Пхалгуну багатьма тисячами стріл, 
бажаючи протидіяти його подвигу. Голосно кричачи один на одного, немов два ревучих бика, ті два тигра  
серед  людей,  могутні  вої  на  колісницях,  покрили  небо  хмарами  неухильних  стріл.  Обоє  вони,  стаючи  
невидимими через суцільні хмари стріл, посилали їх взаємно та продовжували разити один одного. «Я Партха, 
о Карно, стій же!». «Я Карна, стій, о Пхалгуно!», — так вони загрожували один одному і вражали один одного 
жалами своїх слів.

Дійсно,  ті  обидва  героя  боролися  в  битві  один  з  одним  красиво,  виявляючи  велике  мистецтво  й 
спритність.  І  обоє  вони представляли собою видовище для  всіх,  хто  став  очевидцем у  тій  їхній  сутичці.  
Схвалені  в  бою сіддхами,  чаранами й  ватіками,30 вони боролися  один з  одним,  о  великий царю,  кожний 
бажаючи вбити іншого. Тоді Дурьйодхана, о царю, звернувшись до твоїх воїв, сказав: «Старанно захищайте  
сина Радхи! Не вбивши Арджуни в бою, Радхейя не піде з битви! Саме так сказав мені Вріша!». Тим часом, о  
царю, бачачи відвагу Карни, Арджуна чотирма найчудовішими стрілами, випущеними з лука, натягнутого аж 
до самого вуха, відправив чотирьох коней Карни в країну мертвих. Також і візника його він вибив стрілою із 
серповидним вістрям з його сидіння на колісниці. А самого Карну він обсипав стрілами на очах у твого сина.  
Вкритий так стрілами, позбавлений коней своїх і візника, Карна, спантеличений густою сіттю стріл, не знав,  
що робити.

І побачивши його без колісниці, Ашваттхаман, о великий царю, посадив його тоді на свою колісницю й  
продовжував далі боротися з Арджуною. Тут цар мадрів простромив сина Кунті тридцятьма стрілами, а син  
Шарадвана стрілив Васудеву двадцятьма стрілами. І він ударив також Дхананджайю дванадцятьма стрілами. 
Тут і цар країни Синдху простромив Крішну й Партху чотирма стрілами кожного, також і Врішасена поцілив 
кожного  з  них,  о  великий  царю,  сімома  стрілами.  Точно  так  само  і  їх  стрілив  у  відповідь  син  Кунті  
Дхананджайя. І справді, простромивши сина Дрони шістдесятьма чотирма стрілами, а царя мадрів сотнею,  
правителя  ж  Синдху  десятьма  стрілами  із  серповидним  вістрям  і  Врішасену  трьома  стрілами,  а  сина 
Шарадвана  двадцятьма,  Партха  видав  голосний  клич.  Але  бажаючи  перешкодити  клятвеній  обіцянці 
Савьясачина, ті вої твої, згуртувавшись разом, швидко напали на Дхананджайю.

Тоді  Арджуна,  приводячи в жах синів Дхрітараштри,  викликав до дії  зброю,  з  усіх  боків оснащену 
гострими краями. Але проти того сина Панду виступили каурави на своїх дорогих колісницях і зачали дощити  
зливами стріл. І протягом того часу, коли відбувалася та люта пря, вельми жахлива і некорисна, о нащадку  
Бгарати,  той царствений син, Увінчаний діадемою,  ніколи не втрачав свідомости,  цілком віддавшись їй,  і  
продовжував метати стріли. Бажаючи повернути царство й згадуючи всі злигодні, перенесені за дванадцять  
років через кауравів, шляхетний Савьясачин огорнув усі сторони світу незлічимими стрілами, випущеними з 
лука  Гандіви.  Небо,  здавалося,  палало  у  вогні  метеорів.  Незліченні  ворони,  злітаючись,  сідали  на  тіла  
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полеглих  воїв,  бо  Увінчаний  діадемою,  у  гніві  своєму,  продовжував  убивати  ворогів  за  допомогою лука  
Гандіви із червоно-бурою тятивою, подібно тому як Шива своїм потужним луком убивав асурів. Увінчаний  
діадемою  й  овіяний  великою  славою,  той  підкорювач  ворожих  юрмиськ,  мечучи  всюди  стріли  свої  
величезним луком, валив своїми стрілами найбільш видатних героїв серед кауравів, вершників на чудових  
своїх конях і відбірних слонах. Тоді, схопивши важкі палиці й булави, зроблені із заліза, мечі й дротики та  
різні  інші  види  потужної  зброї,  багато  володарів,  прийнявши  страшний  вигляд,  раптово  обрушилися  на 
Партху в тому бою. Але той герой, могутній стрілець із лука, позбавив тих розпаленілих хмелем бою воїв  
разом з їхніми колісницями, конями і слонами, та загонами піхотинців — позбавив усієї їхньої зброї та життів.  
І вони, таким чином, збільшили населення володінь Ями.

Так вістить розділ сто двадцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 1
С а н д ж а й я  м о в и в :
Син Прітхи, Дхананджайя рискав на раті таким чином, що його було видно одночасно в усіх напрямках,  

показуючи у дії різні види чудесної зброї. Немов на полуденне сонце, що яскраво палає на небі, ніхто серед 
усіх істот не міг навіть глянути на Пандава.  Ми спостерігали потоки стріл, випущені з лука  Гандіви того 
шляхетного героя, які ніби нагадували зграї гусей у небі. Відбиваючи своєю зброєю зброю всіх героїв тих і  
показуючи своєю участю в страшних подвигах, що сам він воістину жахливий, Арджуна із твердим бажанням 
убити  Джайядратху  прорвався  крізь  лави  тих  найчудовіших  з  воїв-колісничних,  о  царю,  приводячи  їх  у 
замішання своїми довгими стрілами. Мечучи стріли на всі боки, Дхананджайя, маючи своїм візником Крішну,  
являв собою гарне видовище, коли він швидко мчався по ратному полю. Потоки стріл того шляхетного героя, 
сотнями й  тисячами,  здавалося,  безупинно  проносилися  по небу.  І  ми ніяк  не  могли помітити,  коли той  
могутній лучник брав стріли, коли Пандава той накладав їх на тятиву і коли той син Кунті метав їх.

Так наповнивши стрілами всі  сторони світу й  привівши в замішку всіх  воїв-колісничних,  Каунтейя 
кинувся тоді на Джайядратху і простромив його шістдесятьма чотирма прямими стрілами. Правитель Синдху, 
однак, простромлений так Власником лука Гандіви стрілами, сповнився сильної люті й не зміг стерпіти цього, 
як слон, битий стрекалом. Носій зображення вепра на своєму прапорі, він у запалі бою швидко випустив у  
Савьясачина гостро відточені прямі стріли з оперенням стерв’ятника, гладко зачищені ковалем, які нагадували 
сильно отруйних змій.  Простромивши лук Гандіву трьома стрілами й самого Арджуну шістьма, він потім 
поцілив його коней вісьмома стрілами й прапор його однією стрілою. Але Арджуна, відбивши гострі стріли, 
послані правителем Синдху,  відітнув у ту саму мить двома стрілами голову візника Сайндхави від тулуба й 
зрубав його оздоблений прапор. З ратищем зрубаним і прапором простромленим, розірваним стрілами, той  
прапор з вепром царя країни Синдху звалився додолу, подібно полум’ю вогню.

А тим часом сонце швидко хилилося до заходу, і Джанардана, поспішно звернувшись тоді до Пандава,  
сказав: «О Дхананджайє, швидко відітни голову злостивому правителеві  Синдху!  Сонце вже готове зайти за 
найчудовішу з гір Заходу! Послухайся ж слова мого, яке скажу я із приводу вбивства Джайядратхи! Батьком  
Сайндхави  є  Вріддхакшатра,  відомий  в  усьому  світі.  Тільки  після  довгого  часу  він  отримав  собі  сина  
Джайядратху, правителя Синдху, того нищителя ворогів. І тоді голос невидимої істоти, який гримів подібно  
хмарі або барабану, сказав тому цареві: «Цей син твій, о володарю, буде тут серед смертних гідний двох родів, 
Сонячного й Місячного, за високим своїм походженням, поведінкою, самоприборканню й іншими чеснотами! 
Він стане найбільш видатним із кшатріїв у світі й буде завжди шануватися героями. Але в той час, коли цей 
лучник буде боротися в битві з ворогами, один з них, досить відомий у цьому світі, розлютований, відітне 
йому  голову!».  Почувши  це,  старий  цар  країни  Синдху  глибоко  задумався,  о  приборкувачу  ворогів,  і,  
змучений стражданнями через любов до свого сина, сказав так усім своїм родичам: «Хто змусить упасти на  
землю голову мого сина в той час, коли він, борючись у битві, буде нести важкий тягар, — то і його голова  
теж лусне без сумніву на сто частин!».

Сказавши  так  і  звівши  на  царський  престол  Джайядратху,  Вріддхакшатра  тоді  відправився  в  ліс  і  
віддався аскетичним заняттям. Наділений внутрішньою силою, він усе ще займається аскетичним покаянням,  
суворим і важкоздійсненним, за межами цієї Самантапанчаки, о Мавпознаменний! Тому, відітнувши голову 
Джайядратсі  в  лютій  сутичці,  ти,  о  нищителю ворогів,  повинен  своєю страшною чудовою зброєю,  якою 
здійснював  надзвичайні  подвиги,  о  молодший  брате  сина  Вітру,  швидко  кинути  ту  голову,  прикрашену 
сережками, на коліна самому Вріддхакшатрі, о нащадку Бгарати! Якщо ж ти кинеш його голову на землю, то і 
твоя власна голова тоді, без сумніву, розлетиться на сто частин! Покладаючись на свою чудову зброю, зроби 
подвиг таким чином, о кращий з роду Куру,  щоб про це не міг довідатися той володар землі, старий цар  
Синдху! Бо немає нічого навіть у трьох світах недосяжного або нездійсненного для тебе, о нащадку Васави!».

І почувши ці слова Крішни, Арджуна, облизуючи куточки уст, швидко випустив стрілу, відібрану ним 
для вбивства Сайндхави, стрілу,  дотик якої подібний удару громової стріли Індри, освячену мантрами для  
перетворення її  на чудову зброю,  здатну витримати будь-яку напругу й завжди вшановану підношеннями 
пахощів і гірлянд. І стріла та, випущена з лука Гандіви, швидколітна, знесла голову Сайндхави, подібно тому 
як яструб хапає пташинку з вершини дерева. І потім знову Дхананджайя своїми стрілами послав ту голову  
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вгору, не даючи їй упасти, до прикрости своїх ворогів і радости друзів своїх. І перетворюючи в той же час її  
своїми стрілами у квіти дерева кадамба, відсилав ту голову усе далі за межі Самантапанчаки.

А в цей саме час, володар землі Вріддхакшатра, твій родич, наділений схованою міццю, о найгідніший,  
сидів  за  вечірньою молитвою.  І  коли  він  сидів  так  бурмочучи  молитви,  обрамлена  чорними локонами й 
прикрашена сережками голова царя Синдху впала йому на коліна. І цар Вріддхакшатра не помітив як упала та 
голова із чудесними сережками так на коліна його, о приборкувачу ворогів! Коли ж мудрий Вріддхакшатра,  
закінчивши свої молитви, встав, голова та раптово скотилася на землю. І тільки-но голова сина того володаря  
людей упала на землю, тоді й голова самого володаря луснула на сто частин, о приборкувачу ворогів! І тут усі  
істоти вельми здивувалися. А Васудева уславив Бібхатсу, могутнього воїна на колісниці.

Тоді побачивши Джайядратху, царя  Синдху  убитим, у синів твоїх полилися з очей рясні сльози горя. 
Бгімасена ж у тому бою, як би сповіщаючи Пандава (Юдхіштхіру), наповнив небо й землю приголомшливим 
левиним  риком.  І  почувши  той  приголомшливий  рик,  Юдхіштхіра,  син  Дхарми  зрозумів,  що  правитель 
Синдху  вбитий шляхетним Пхалгуною. Радуючи звуками музичних інструментів своїх воїв, він рушив тоді  
проти сина Бхарадваджи із твердим бажанням поборотися з ним у битві. І ось, після того як закотилося було 
сонце, о царю, розгорілася люта пря між Дроною і сомаками, що змушує підніматися волосся на тілі сторч. І  
прагнучі вбити його, ті могутні вої на колісницях, о царю, коли правитель  Синдху  був убитий, боролися із 
сином Бхарадваджи щосили. Пандави ж, здобувши перемогу з убивством правителя Синдху, боролися тоді з 
Дроною там і тут, захмелілі успіхом. Арджуна також, о великий царю, убивши царя Синдху, боровся в битві з 
твоїми воями, найкращими з бійців-колісничних. І подібно тому як цар богів розтрощує своїх ворогів або як, 
висхідне сонце, — гонитель мороку розсіює пітьму, так узявся трощити ворогів усюди той герой, Увінчаний 
діадемою, виконавши свою клятвену обіцянку.

Так вістить розділ сто двадцять перший у Дронапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО ДЖАЙЯДРАТХИ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО ДЖАЙЯДРАТХИ
1 Це царевичі Юдхаманью і Уттамауджас. (  вгору)
2 Парнаша (раrņāçā, перекручена форма — bаrņāçā) древня назва ріки Банас у Раджпутані, притока ріки Чамбал. 

(  вгору)
3 Крітья (kŗtya) — богиня чарівництва чи чаклунства.  Під Крітьєю мається на увазі  жіноче божество,  якому  

чинять жертвопринесення в згубних та магічних цілях, або ворожбитка, яку викликають або створюють за допомогою  
жертовних обрядів. (  вгору)

4 Паради (pāradāh) — букв. «переправляють на той бік», назва племені або народності, можливо парфяни. (  вгору)
5 Шрутаюс, правитель амбаштхів — це інший Шрутаюс, не той, котрий зустрічався вище. (  вгору)
6 Хіраньягарбха (hiraņyagarbha) — букв. «хто походить із золотої утроби (яйця)», епітет Брахми. (  вгору)
7 Алаюдха (alāyudha) — жорстокий демон-ракшас, що доводився родичем ракшасам Баці й Кирмирі, та був другом  

Хідімби, убитих Бгімасеною. Бажаючи помститися пандавам, боровся на стороні кауравів, але згодом сам був убитий  
Гхатоткачею. (  вгору)

8 Відьядхари  (vidyādharāh)  —  букв.  «власники  знання»,  небесні  генії,  різновид  нижчих  божеств  в  індійській  
міфології. Відьядхари представляються мешканцями сфер між небом і землею. (  вгору)

9 Іншими словами: колісниця Арджуни мчалася так швидко крізь лави ворогів, як і стріли, випущені з неї. (  вгору)
10 Тобто, нехай готує похоронні обряди. (  вгору)
11 Обряд авабхрітха (avabhŗtha) — заключне омивання після здійснення жертвопринесення, під яким мається на  

увазі битва. (  вгору)
12 Мав блиск блідого сонця (alohita-arkābhah) — у Роя: it was of the spendour of a white crystal стор. 220, причому в  

нього в примітці дається пояснення, що arka треба розглядати тут в значенні crystal (кришталь), а не сонце, оскільки  
це був срібний вепр, що явно не міг бути подібний до сонця. Але ж зображення срібного вепра було золотою сіткою! До  
того ж далі наводиться порівняння з Пушаном. (  вгору)

13 Пушан (pūşan) — ведичне божество, один з 12 Адітьїв, спочатку пов’язаний із сонцем. Тут — одне з назв сонця.  
(  вгору)

14 Вогонь на вершині Хімавана Гімалаїв, Нілакантха пояснює, що там бо він був поміщений мудрецем Парашарою. 
(  вгору)

15 Нірамитра (niramitra) — царевич тригартів. (  вгору)
16 Гада та Сарана (Gada, Sāraņa) — сини Васудеви, молодші брати Крішни. (  вгору)
17 Самба (Samba) — син Крішни від його дружини Джамбаваті. (  вгору)
18 О братику мій (tāta) — букв. «батько» (Vocativus), — о рідний, милий, любий. Тут умовно «братик», оскільки таке  

звернення більше пасує віку обох. (  вгору)
19 П’ять невід’ємних елементів колісниці (pañcaguņo rathah, у тексті складне слово — Bahuvrihi — як визначення до  

колісниці) — цими істотними елементами повинні бути: 1. воїн-колісничний (rаthin); 2. візник (sārathi); 3. коні (açva); 4.  
прапор (dhvaja);5. зброя (çastra). (  вгору)

20 Рукмаратха (rukmaratha) — тут царевич-воїн, відмінний від Рукмаратхи, сина Шальї, убитого юним Абгіманью.  
(  вгору)
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21 Тамраліптаки (tāmraliptakāh) — те ж, що й тамраліпти або близькі з ними, назва народності, яка населяла  
область Тамраліпти — древня назва міста Тамлука, яке колись містилося біля гирла Ґанги, а нині розташоване на  
західному березі Рупнараяни, в районі Міднапура, в Бенгалі. (  вгору)

22 Саньямані  (sañyamanі)  —  букв.  «приборкуюча,  приводить  до  спокою»,  назва  столиці  Ями,  бога  смерті  й  
правосуддя. (  вгору)

23 Голомозі (muņdāh) — етимологічна назва древніх племен мунда (muņda), які є, як і дасью, представниками древніх  
аборигенів  Індії,  тобто  тих  народностей,  які,  як  і  млеччхи,  не  говорили  мовами  індоєвропейського  кореня  й  не  
дотримувалися кастових законів. (  вгору)

24 Вітасті (vitasti) — міра довжини, рівна 12 ангулям, близько 22,5 см. (  вгору)
25 Шарабхa (çarabha) — міфічна тварина з вісьмома ногами, яка живе в Гімалаях. (  вгору)
26 Тобто Бгімою і Карною. (  вгору)
27 Анарта (ānarta)  — родове  ім’я  Сатьякі,  що  йде  від  назви  однойменної  країни  Анарти або  народу.  Анарта  

ототожнюється із Саураштрою, що займала області нинішнього Катхіявара на узбережжі Гуджарата. (  вгору)
28 Тобто якщо Сатьякі,  іменований «Воістину відважний» (Satyavikrama),  потерпить сьогодні поразку від руки  

Бхурішраваса, то таке прізвисько його буде несправжнім. Це все, що має на увазі Крішна. (  вгору)
29 Обітниця  прайя  (рrāуа)  —  спосіб  звільнення  душі  від  тіла  за  допомогою  йоги  і  відмови  від  прийому  їжі.  

Приготувався вмерти…відповідно до обітниці прайя — тобто вмерти, відмовившись від усякої їжі та поринувши в  
глибоке, абстрактне зосередження. (  вгору)

30 Ватіка,  ватіки  (vātika)  —  «повітряні  істоти».  Похідне  слово  від  vāta  «вітер»,  букв.  «зухвалий  вітер»,  вид  
напівбогів, що згадуються поряд із сіддхами та чаранами. (  вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ВБИВСТВО ГХАТОТКАЧИ

Р о з д і л  1 2 2
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Після  того  як  хоробрий  правитель  Синдху  був  убитий  Савьясачином,  що  робили  мої  вої?  Про  те  

розкажи мені, о Санджайє!
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Побачивши  правителя  Синдху,  убитого  в  бою  Партхою,  о  найгідніший,  Кріпа,  син  Шарадвана, 

розлютився  і  облив  Пандава  щільною  зливою  стріл.  Син  Дрони  також  ринувся  проти  сина  Прітхи  — 
Пхалгуни. Два тих найкращих героя на колісницях почали, по обидва боки, поливати зі своїх колісниць того  
найпершого воїна-колісничного, дощем гострих стріл. Під потужними зливами жорстоких стріл обох героїв  
тих, міцнорукий Арджуна, найкращий з воїв-колісничних, відчув сильний, пекучий біль. Не бажаючи, однак, 
убивати  в  бою  наставника  свого  Кріпу,  а  також  сина  іншого  свого  наставника  Дрони,  той  син  Кунті,  
Дхананджайя почав тоді діяти як наставник у володінні зброєю. Відбиваючи своєю зброєю зброю сина Дрони 
й сина Шарадвана, він метав на них, без наміру вбити їх, стріли з малою швидкістю. І стріли ті, уповільнено  
послані Джайєю, не дуже сильно вдаряли по ним. Але через численність стріл, обидва вони відчували дужий  
натиск.

Тоді  син Шарадвана,  о  царю,  змучений  так стрілами Каунтейї,  опустився  на приступці  колісниці  в 
повній знемозі і знепритомнів. Помітивши, що володар його, битий стрілами, знетямився, і думаючи, що він 
помер,  візник  Кріпи  вивіз  його  з  битви.  Після  того  як  Кріпа,  син  Шарадвана,  так  знеміг  у  тій  битві,  
Ашваттхаман теж помчався від Пандава на іншій колісниці. Побачивши сина Шарадвана, змученого стрілами 
й  у  непритомному  стані,  Партха,  могутній  лучник,  почав  тоді  на  своїй  колісниці  жалісно  ремствувати: 
«Бачачи все це своєю думкою, велемудрий Кшаттрі сказав цареві Дхрітараштрі, лишень народився злісний  
Суйодхана, той згубник роду свого: «Хай цей син, який ганьбить свій рід, буде скоріше відправлений у світ  
інший!  Бо  завдяки  йому,  велика  небезпека  нависне  над  головами  роду  Куру!».  На  жаль,  ці  слова  
правдоречивого Відури тепер повністю здійснилися. Адже тільки через нього, я бачу сьогодні Кріпу лежачим 
на ложі зі стріл. Ганьба хай буде заняттю кшатрія! Ганьба хай буде моїй силі й мужності! Бо хто ще подібний  
мені, міг би так злобливо нападати на брахмана і до того ж, свого наставника? Кріпа — син мудреця. Та ще й 
— мій наставник. Він також — улюблений друг Дрони! І тепер він лежить на дні своєї колісниці, зранений 
моїми стрілами! Сильно змучений моїми стрілами, хоча й не бажав я цього, він лежить у повній знемозі на 
приступці своєї колісниці й болісно шматує мені душу! Хоча й тіснив він мене стрілами, я все-таки повинен 
був тільки дивитися на нього, осяйного сліпучим блиском. Але потім, був він убитий безліччю стріл моїх, 
коли сам я забувся  у хвилину слабкости,  бо був  змучений сильно.  Адже повалений,  він викликає в  мені  
скорботу  набагато  більшу,  ніж  навіть  убивство  мого  власного  сина!  Подивися,  о  Крішно,  у  якому 
жалюгідному стані  опинився  він,  лежачи так сумовито  в  безпам’ятстві  на  своїй  колісниці!  Ті  тури  серед 
людей, які дають тут предмети бажань своїм наставникам, після того як придбали знання від них, досягають 
становища богів! Навпроти, ті ниці людці, які, отримавши знання від наставників своїх, шкодять їм же, ті  
нечестивці йдуть у пекло! Безсумнівно, цей вчинок мій, приведе мене в пекло! Бо повалив я свого наставника  
Кріпу на його колісниці зливами стріл! Ще давно, коли він навчав мене мистецтву володіння зброєю, Кріпа  
сказав мені:  «Ніколи,  о Кауравьє,  не наноси удару своєму наставнику!».  І  тому велінню справедливого й 
шляхетного наставника  мого,  я  не слідував,  бо  облив його самого в  бою дощем своїх стріл!  Шана тому 
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високоповажному синові Гаутами, який не тікає з бою, героєві! І ганьба мені, о нащадку роду Врішни, бо я  
той, хто вдарив його!».

Коли ж Савьясачин ремствував так із приводу Кріпи, син Радхи, побачивши правителя Синдху вбитим, 
кинувся  проти нього.  І  побачивши сина Радхи, що нападав на нього,  Партха,  могутній воїн на колісниці,  
звернувшись  із  посмішкою  до  сина  Деваки,  промовив  таке  слово:  «Це  наближається  син  Адхіратхи  до 
колісниці  Сатьякі!  Безсумнівно,  він не  в  змозі  стерпіти  вбивства Бхурішраваса  в  бою!  Ти жени коней,  о  
Джанардано,  туди,  куди  направляється  Карна.  Хай  не  змусить  Вріша  відправитися  Сатьякі  шляхом сина 
Сомадатти!».  На  такі  слова,  сказані  йому Савьясачином,  міцнорукий  Кешава,  наділений  великою міццю,  
промовив у відповідь підхожі випадку слова: «Цей міцнорукий Сатьякі і один здатний протистояти Карні,  о 
Пандаво! А що вже ректи,  коли цей бик з  роду Сатвата об’єднався із двома синами Друпади!  Поки ж, о  
Партхо,  тобі  не  личить  боротися  з  Карною!  Бо  при  ньому  є  блискучий  дротик,  подібний  до  страшного 
метеора, даний йому Васавою! Для тебе він береже його і ретельно доглядає, о згубнику ворожих героїв! Тож  
нехай Карна виступить у цьому випадку проти героя з роду Сатвата, як він і діє. Я знаю, о Кауравьє, про  
вирішальну годину цього злостивого нечестивця!».

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Як відбувався той бій між Карною і героєм з роду Врішни, після того як був  убитий Бхурішравас і  

повалений правитель Синдху? На чию колісницю зійшов Сатьякі, коли він втратив свою власну колісницю? І  
як боролися обидва царевича Панчали, які охороняли колеса колісниці Арджуни? Про все те розкажи мені, о 
Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Ет, я опишу звісно тобі, як усе відбулося в тій страшній сутичці. Слухай же терпляче про наслідки своїх  

власних  огидних  вчинків!  Адже  ще  раніше  Крішною  було  усвідомлено  в  думці,  о  володарю,  що 
найхоробріший Сатьякі повинен бути переможений героєм, на чиєму прапорі зображення жертовного стовпа 
(Бхурішравас)! Бо Джанардана знає, о царю, минуле і майбутнє. А тому, покликавши свого візника Даруку,  
він звелів йому: «Нехай буде споряджена вчасно моя колісниця!». Саме так, о царю, наказав він, могутній.  
Адже ні боги, ні гандхарви, ні якши, змії або ракшаси і не люди — ніхто не в змозі перемогти обох Крішн. 
Боги із Прабатьком на чолі, добре знають його. Слухай же про незрівнянну міць його і про те, як відбулася 
битва. Побачивши Сатьякі без колісниці й Карну, які приготувалися до битви, Мадгава засурмив тоді у свою 
гучну мушлю в тоні рішабха.1 І Дарука, почувши ревіння його мушлі й зрозумівши зміст тої звістки, швидко 
примчав до нього колісницю осінену високим прапором із зображенням Супарни. І з дозволу Кешави, на ту 
колісницю, керовану Дарукою, подібну до блискучого вогню або сонця, зійшов онук Шині.

Зійшовши  на  ту  колісницю,  подібну  до  небесної  колісниці,  запряжену  найчудовішими  з  коней: 
Сайньєю,  Сугривою,  Мегхапушпою  і  Балахакою,  здатними  мчатися  всюди  за  бажанням  і  надшвидкими,  
прикрашеними золотою збруєю,  Сатьякі  кинувся  проти сина  Радхи,  сіючи незліченні  стріли.  Також і  два 
захисника  коліс  колісниці  Арджуни:  Юдхаманью  і  Уттамауджас,  покинувши  колісницю  Дхананджайї, 
виступили проти сина Радхи. Але й син Радхи теж, о великий царю, викидаючи зливи стріл і палаючи гнівом,  
обрушився на непохитного онука Шині. Про таку битву, яка відбулася між ними, ніколи раніше не було чути 
ні на землі, ні на небі, ні серед богів чи гандхарвів, ні серед асурів, змій і ракшасів. І ціле військо те, що  
складається  з  колісниць,  кінноти,  людей  і  слонів,  припинило бій,  дивлячись,  о  царю,  на  приголомшуючі  
подвиги обох героїв. І всі вони спостерігали за тією надлюдською битвою між ними обома, видатними серед 
мужів, і за мистецтвом Даруки кермувати колісницею. І справді, дивлячись на мистецтво візника Кашьяпейї,2 

котрий стояв на колісниці і  то мчався вперед,  то вертався назад і  повертав навскіс,  то описував  кола,  то  
відразу зупинявся, всі були здивовані.

Боги,  гандхарви й данави з  неба,  також з пильною увагою спостерігали за  тим боєм між Карною і 
онуком Шині. Обоє наділені міццю, обоє, змагалися один з одним, і вони проявляли свою доблесть у бою 
заради друзів своїх. І Карна, видом подібний безсмертним, і Ююдхана-Сатьякі, о великий царю, обоє дощили 
друг на друга зливами стріл.  Карна сильно вимотував онука Шині зливами своїх стріл, не будучи в силах 
примиритися з убивством героя кауравів Джаласандхи, вчиненим Сатьякі. Сповнений болю за ним і зітхаючи 
подібно  могутньому  змієві,  Карна,  приборкувач  ворогів,  сильно  розлютований,  ніби  спалюючи  поглядом 
онука Шині, знову й знову обрушувався на нього із завзятим шаленством. Але побачивши його, сповненого  
гніву, Сатьякі поцілив його у відповідь густим дощем стріл, подібно тому як слон простромлює своїм бивнем 
протиборчого слона.  І  ті  два тигра серед людей,  відзначені  великою стрімкістю,  начебто і  справді  тигри,  
сповнені незрівнянної відваги, жорстоко шматували один одного там.

Тоді онук  Шині,  приборкувач ворогів, своїми стрілами, цілком зробленими із заліза, поцілив знову й 
знову Карну в усе тіло. Він також, стрілою із серповидним вістрям, вибив його візника із сидіння на колісниці 
й потім гострими стрілами вбив чотирьох його коней білої масті. Розсікши слідом за тим сотнею стріл прапор 
його на сто частин, той бик серед людей позбавив Карну його колісниці на очах у твого сина. І тут вої твої, о 
царю, ті бики серед людей, зажурилися всі. Тоді Врішасена, син Карни, і Шалья, володар мадрів, і син Дрони 
оточили онука  Шині  з  усіх  боків.  Потім усе  змішалося,  і  нічого  не  можна було  розібрати.  Дійсно,  коли 
відважний Син сути був позбавлений колісниці героєм Сатьякі, лементи «Ай! Ой!», піднялися тоді, о царю,  
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серед усього  війська.  Карна  теж,  змучений  стрілами Сатвати,  о  царю,  і  сильно пригноблений,  зійшов на 
колісницю Дурьйодхани,  важко зітхаючи,  о царю,  високо цінуючи свою дружбу із  сином твоїм із  самого  
дитинства, й намагаючись виконати обіцянку, дану ним щодо передачі йому верховної влади.

Після того як Карна був так позбавлений колісниці, о царю, Сатьякі, узявши себе в руки, не вбив, однак,  
хоробрих  синів  твоїх,  очолюваних  Духшасаною.  Навпроти,  не  бажаючи  порушити  клятви,  даної  колись 
Бгімасеною,  він тільки позбавив їх колісниць і  сильно вимотав їх,  але не позбавив життя.  Адже справді,  
Бгімасеною була  дана  клятва  вбити синів  твоїх,  а  Партхою,  під  час  наступної  гри в  кості,  було  обіцяно 
вбивство Карни. Але хоча всі вої ті, очолювані Карною, і докладали зусиль для розтрощення Сатьякі, однак 
вони,  найчудовіші  вої  на  колісницях,  не  змогли  вбити  його.  Син  Дрони  й  Крітаварман,  та  інші  вої  на  
колісницях, а також тури серед кшатріїв, цілими сотнями були переможені ним за допомогою лише одного  
лука.  Герой той боровся,  бажаючи зробити приємне Цареві  справедливости й досягти потойбічного світу.  
Справді, Сатьякі, нищитель ворогів, рівний кожному із двох Крішн силою своєю. Таких у світі може бути 
тільки троє: Крішна, Партха, могутній лучник, або Шайнейя, той тигр серед людей. Четвертого не зустріти!

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Зійшовши на непереможну колісницю Васудеви, керовану Дарукою, змужнілий Сатьякі, рівний самому 

Васудеві  й гордий силою своїх рук,  позбавив Карну його колісниці.  Чи сідав Сатьякі  ще на іншу чиюсь  
колісницю після його двобою з Карною? Про це я бажаю почути,  бо ти майстерний в умінні оповідати. Я  
думаю, що Сатьякі нестерпний у своїй доблесті. Про все те розкажи мені, о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Слухай,  о  царю,  про  те,  як  велемудрий  молодший  брат  Даруки  швидко  доставив  Сатьякі  іншу 

колісницю, споряджену всім необхідним. З дишлем, прикріпленим до неї залізними й золотими ланцюгами та  
шовковими мотузками, оздоблену тисячею зірок, прикрашену прапорцями й знаменом із зображенням лева, з 
конями,  запряженими  в  неї,  швидкими  мов  вітер  і  обвішаними  золотою  збруєю,  білими  наче  місяць, 
байдужними до всякого шуму і завзятими, найчудовішими зі скакунів,  вбраними в сяючу золоту збрую,  о 
володарю народів,  колісниця та видавала дзенькіт,  обвішана мережею дзвіночків,  і  блискала дротиками й 
списами. Оснащена бойовими приладами й багатьма видами зброї, вона видавала гуркіт, глибокий, ніби звук  
грому з хмар. І зійшовши на неї, онук Шині кинувся проти твого війська. Дарука теж відправився, як він сам 
побажав, до Кешави.

Карні теж, о великий царю, доставили найчудовішу колісницю, запряжену відмінними кіньми, ще більш 
стрімкими, білими як мушля або коров’яче молоко, впряженими в сяючу золоту збрую.  Вона була споряджена 
золотими  захисними  щитами  й  прапором.  Оснащена  пристосуваннями  й  прапорцями,  вона  управлялася 
чудовим візником і мала багато видів зброї.  Зійшовши на неї,  Карна теж кинувся проти своїх ворогів. Це  
розповів я тобі все, про що ти запитував мене. Все ж іще раз довідайся про кількість втрат, викликаних твоєю 
невірною політикою. Тридцять один син твій вбитий Бгімасеною, хоча вони й поставили на чолі Дурмукху,  
завжди вправного в різних прийомах ведення бою. Сотнями були також убиті Сатватою і Арджуною герої, що 
поставили на чолі собі Бгішму й Бхагадатту, о найгідніший! Саме так відбулася ця загибель людей, о царю, 
через твої згубні поради!

Так вістить розділ сто двадцять другий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 3
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли герої ті перебували в такому становищі, як з їх, так і з моєї сторони, о Санджайє, що робив тоді  

Бгіма? Про те розкажи мені, о Санджайє!
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Втративши колісницю, Бгімасена, змучений словесними жалами Карни і розлютований, звернувся до  

Пхалгуни з такими словами: «У тебе на очах, о Дхананджайє, Карна говорив мені знову й знову: «О євнуху,  
дурню, ненажеро, о недосвідчений у володінні зброєю, не борися, о хлопчисько, боягузливий у битві!». Але  
хто говорить так, має бути вбитий мною. Карною ж були вже сказані мені такі слова, о нащадку Бгарати! Ця 
обітниця, о міцнорукий, дана мною разом з тобою. Тому, як це стосується мене, о Каунтейє, так і тебе, без  
сумніву! Згадай же, о найкращий з людей, ті слова мої, сказані для вбивства його! Дій так, щоб та обітниця 
наша, була правдивою, о Дхананджайє!». Почувши ті слова Бгіми, Арджуна, наділений невимірною доблестю,  
трохи наблизившись до  Карни в  бою,  сказав  йому тоді:  «О  Карно,  Карно,  ти  в  облуді!  О сину сути,  ти  
вихваляєш самого себе! О нечестивий у помислах, слухай тепер мене, що я скажу тобі! У героїв у битві буває  
двоякий результат:  перемога або поразка! І обидва сумнівні,  о сину Радхи! Це не буває інакше навіть для  
самого Васави, коли він бореться у битві!

Позбавлений колісниці Ююдханою, ти, перебуваючи вже на межі смерти, був ним все ж відпущений  
живим. Сам же ти випадково позбавив Бгімасену колісниці. І це негідно, о сину Радхи, що ти ганьбив Бгіму,  
знаючи про моральні правила ведення бою, знаючи про те,  що він боровся не відвертаючись від битви,  і  
виконував, у міру сил свій обов’язок, як личить героям. На очах у всіх військ, а також Кешави й мене самого, 
ти був багато разів позбавлений Бгімасеною колісниці в бою. І все ж той нащадок Панду не сказав тобі ні  
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єдиного брутального слова! Але, позаяк, Врікодара був змушений тобою вислухати багато образливих слів і 
позаяк син Субхадри був убитий усіма вами у відсутності  моїй, тож ти сьогодні ж отримаєш плоди образ  
своїх! Те, що тобою був розсічений лук Абгіманью, зумовило твою ж власну загибель, о злостивий! Тому ти 
повинен  бути  вбитий  мною,  о  дурню,  разом  з  усіма  твоїми  лакизами,  військом,  верховими  і  в’ючними 
тваринами! Заверши тепер усі справи свої, належні до виконання, бо велика небезпека загрожує тобі! Я вб’ю  
Врішасену, твого сина у тебе на очах. І також інших тих царів, які рушать проти мене в потьмаренні розуму,  
усіх я знищу. В тому правдою клянуся, доторкаючись до зброї! Дурного, позбавленого мудрости й занадто  
марнолюбного,  побачивши  тебе  полеглим  на  ратнім  полі,  злісний  Дурьйодхана  буде  сильно  змученим 
горем!».

І після того як Арджуною була дана клятвена обіцянка вбити сина Карни, голосний і страшний шум 
піднявся тоді  серед воїв-колісничних. І ось,  у той час,  коли страшне сум’яття поширювалося вже по всіх  
місцях битви, тисячопроменисте сонце усе більше спадало у своєму блиску і опустилося за гору Заходу. Тоді,  
о царю, Хрішикеша, обійнявши Бібхатсу на головній ділянці бою, який виконав свою клятву, сказав йому так: 
«Завдяки щасливій долі, о Джишну, виконана тобою велика клятва! Завдяки щасливій долі вбитий злобливий 
Вріддхакшатра, разом зі своїм сином. Зіткнувшись із військом сина Дхрітараштри, навіть проводир військ  
богів, о нащадку Бгарати, упав би духом у бою, о Джишну! Тут не має бути ніяких сумнівів! Крім тебе, о  
тигре  серед людей,  я  не  бачу ніде,  навіть  при  глибокому роздумі,  людини в  трьох світах,  яка  могла  би 
поборотися  із  цим  військом!  Багато  охоронців  Землі,  наділених  великою  доблестю,  рівні  з  тобою  чи 
переважаючі, об’єдналися разом через сина Дхрітараштри. Одягнені в броні, вони не можуть підступитися до 
тебе, зустрівши тебе розгніваним на прі.

Твоя доблесть і  міць рівні  могутності  Рудри або Шакри, чи й самого Руйнівника.  Ніхто не зміг би  
виявити таку геройську відвагу в бою, яку ти, приборкувачу ворогів, один виявив сьогодні. Саме так я буду 
звеличувати тебе знову, коли злостивий Карна буде вбитий зі своїми послідовниками. Так я буду славити тебе, 
коли той ворог твій буде переможений, коли той ненависник твій буде вбитий!». Йому відповідав Арджуна:  
«Завдяки твоєму благоволінню, о Мадгаво, ця клятвена обіцянка моя, важкоздійсненна навіть богам, виконана 
мною! І взагалі, не є дивом перемога тих, чиїм заступником єси ти, о Мадгаво! Завдяки твоїй прихильності, 
Юдхіштхіра  отримає  всю Землю.  Це  саме  твій  тягар,  о  нащадку роду Врішни,  це  саме  твоя  перемога,  о 
володарю! Наш успіх залежить від тебе, і ми твої слуги, о нищителю Мадгу!». Після таких слів, звернених до  
нього,  Крішна,  злегка  посміхнувшись,  погнав  своїх  коней.  І  він  показав  потім  Партсі  велике  бойовище, 
страшне своїм видовищем.

Ш р і  К р і ш н а  м о в и в :
Хто жадав ратної перемоги і широкої, великої слави, з тих, багато царів-героїв лежить на землі, убитих 

твоїми стрілами! Їхня зброя і прикраси розкидані усюди, їхні коні, колісниці та слони покалічені й розбиті. Ув 
обладунках пробитих або зовсім розрубаних, вони потрапили в найбільше лихо. Деякі з них ще живі, а деякі 
випустили дух. Ті ж царі, однак, хоча й померли, все ж здаються наче живими, бо наділені найвищим блиском.  
Подивися на землю покриту їхніми стрілами із золотим оперенням і їхньою різноманітною гострою зброєю, 
наступальною і  оборонною,  і  полеглими їхніми верховими і  запряжними тваринами.  Справді,  о  нащадку 
Бгарати,  всіяна  збруєю,  щитами  й  намистами,  їхніми  головами,  прикрашеними  сережками,  тюрбанами  й 
діадемами, квітковими вінками і дорогоцінними каменями з маківки тюрбанів, одягом, шийними перловими 
намистами і браслетами ангада, золотими яскраво-блискучими обручами й іншими чудесними прикрасами, 
земля виглядає блискуче!

Подивися на землю, вистелену буйволовими хвостами — знаками царської гідності й опахалами з них, 
строкатими прапорами, конями, колісницями та слонами, різного виду покривалами й чубиками волосся для  
оздоби  коней,  гарними  попонами  й  дорогими  захисними  щитами  для  колісниць,  —  немов  покриту 
помережаною шовковою тканиною! Подивися, ген інші вої, які впали з добре споряджених слонів разом з 
ними ж, і нагадують собою левів, що впали з гірських вершин розтрощених громом. Дивися, а он ще інші,  
піхотинці й вершники в безлічі, які змішалися з кіньми і лежать на землі, залиті потоками крови!

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Так показуючи бойовище Носієві діадеми, Крішна засурмив у свою мушлю Панчаджанью, обрадуваний  

разом зі своїми соратниками.
Так вістить розділ сто двадцять третій у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 4
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Тоді  цар  Юдхіштхіра,  зіскочивши  зі  своєї  колісниці,  о  нащадку  Бгарати,  обійняв  обох  Крішн,  

обливаючись слізьми радости. І втираючи своє сяюче лотосоподібне лице, він сказав Васудеві й Дхананджайї,  
синові  Панду:  «Завдяки  щасливій  долі,  я  бачу обох вас,  могутніх  воїв-колісничних,  які  виконали на  раті 
надважке  завдання!  Завдяки  щасливій  долі,  убитий  той  злісний  негідник  —  правитель  Синдху!  Завдяки 
щасливій долі, о Крішно, мені дарована велика радість! Завдяки щасливій долі наші вороги поринули в океан  
горя! Немає в трьох світах нічого нездійсненного для тих, чиїм заступником є ти, найвищий учителю усіх  
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світів, о нищителю Мадгу!  З твого благовоління, о Говіндо, ми переможемо наших ворогів, як колись, по 
твоїй же милості, Пакашасана перемагав данавів! Будь-то скорення всієї землі або ж скорення трьох світів — 
все це безсумнівно стосується тих, о нащадку роду Врішни, ким задоволений ти, о Мадгаво! У тих не може 
бути гріха або не буває поразки в бою, ким задоволений ти, захисник володарів богів, о Мадгаво!

Тільки завдяки твоїй прихильності, о Хрішикешо, Шакра став володарем божеств! І за твоєї ж милості  
він, блискучий, отримав перемогу на головній ділянці битви за панування над трьома світами! Тільки завдяки  
твоїй  прихильності,  тридцять  богів,  о  Володарю  Тридцяти,  знайшли  безсмертя,  о  Крішно,  і  тішаться 
нетлінними  світами!  Убивши тисячі  дайтьїв  відвагою,  що  виходить  від  прихильності  твоєї,  о  нищителю 
ворогів, Шакра отримав верховенство над богами! Лише твоїм благоволінням, о Хрішикешо, всесвіт з усім,  
що в ньому рухомого і нерухомого, не відхиляючись від свого запропонованого шляху, о герою, віддається 
заняттям молитвами й узливаннями хома! Спочатку всесвіт, розвинувшись із пітьми, був весь єдиним водним 
простором. З твого ж благовоління, він отримав виявлену форму, о найчудовіший з людей! Ті, хто йдуть до 
Хрішикеші,  Творця  усіх  світів,  Вищого духа,  Нетлінного,  ніколи не помиляються!  Ті,  хто  віддані  тобі,  о 
Хрішикешо, божеству без початку і без кінця, Творцеві світів, споконвічному, — завжди переборюють усі  
труднощі! Тому, хто йде до твого найвищого «Я», яке є Всевишнім, Найдавнішим, Споконвічним Мужем-
Пурушею  і  Найвищим  з  найдавніших,  —  дароване  найвище  благоденство!  Хто  йде  до  тебе,  до  того  
Найвищого духа, який проспівав чотири Веди і, який оспівується в чотирьох Ведах, досягає неперевершеного 
благоденства! Хто йде до тебе, того захисника Дхананджайї, і, який є другом Дхананджайї, і, який сприяє  
благу Дхананджайї, знаходить щастя!».

Після таких слів,  звернених до них обох,  шляхетні  Крішна й Пандава сказали тоді,  радісні,  Цареві,  
володареві  землі:  «Гріховний  цар  Джайядратха  спалений  вогнем  твого  гніву!  І  хоча  військо  сина 
Дхрітараштри досить велике й сильно збуджене шаленством бою, все ж воно розбите і зазнає поразки, та буде 
знищене, о нащадку Бгарати! Бо ці каурави винищуються внаслідок гніву твого, о нищителю ворогів! Адже  
розгнівавши тебе, героя, здатного вбити одним лише поглядом своїм, злодумний Суйодхана разом зі своїми  
друзями й родичами, покладе життя своє на прі! Убитий раніше внаслідок твого гніву, непереможний навіть 
богами, дід кауравів лежить тепер на ложі зі стріл! Адже неможлива перемога в бою для тих, о нищителю 
ворогів, і попадають у владу смерті ті, на кого ти розгніваний, о Пандаво! Царство, життя, близькі, діти й різні  
види блаженства швидко зникають у того, на кого ти розгніваний, о милостивий! Я вважаю кауравів уже 
загиблими,  разом  з  їхніми  синами,  тваринами  й  родичами,  коли  ти,  завжди  відданий  обов’язкам  царя, 
розгніваний на них, о Юдхіштхіро!».

Тоді  Бгіма  міцнорукий  і  Сатьякі,  могутній  воїн  на  колісниці,  покалічені  стрілами,  привітали  свого 
старшого наставника. І ті  два могутніх лучника зупинилися там, оточені панчалами. Побачивши обох тих 
героїв, сповнених радости перед собою із шанобливо складеними руками, син Кунті поздоровив їх обох — 
Бгіму й Сатьякі. Він сказав: «Завдяки щасливій долі я бачу обох вас, героїв, живими попри океани ворожих 
військ, неприступних, де роль крокодила виконує Дрона, а замість акули діє син Хрідіки! Завдяки щасливій  
долі переможені в бою всі царі на землі! Завдяки щасливій долі я бачу вас обох переможними у бою! Завдяки 
щасливій долі Дрона переможений, а також син Хрідіки, сповнений могутньої сили! Завдяки щасливій долі я 
знову бачу вас, о бездоганні, які переправилися через те море військ! Ви обидва — героя, які прославляють 
битву і не тікають у боях! Для мене ви однаково дорогі, як саме життя! Завдяки щасливій долі я бачу вас 
обох!». Сказавши так, царствений син Панду обійняв Ююдхану й Врікодару, тих обох тигрів серед мужів, і від 
радости проливав сльози. І тоді все військо пандавів зраділо, о володарю народів, і,  побачивши перемогу,  
спрямувало свої думки на битву.

Так вістить розділ сто двадцять четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 5
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Після того як був убитий володар Синдху, о царю, твій син Суйодхана, з обличчям, зрошеним слізьми, 

засмучений і невпевнений тепер у перемозі над своїми ворогами, прийшов до думки, що немає на землі воїна, 
рівного Арджуні. Ні Дрона, ні син Радхи, ні Ашваттхаман, ні Кріпа, не здатні встояти перед ним, коли він 
збуджений гнівом, о найгідніший! І Суйодхана сказав собі: «Адже перемігши в бою всіх моїх могутніх воїв-
колісничних, Партха вбив правителя Синдху в сутичці. І ніхто не зміг зупинити його. Це моє велике військо 
майже все знищене пандавами. І немає нікого, хто міг би захистити його, не зміг би навіть сам Пурандара!  
Той, на кого покладаючись, завжди відбувалася у мене сутичка в бою, на жаль, той  Карна  переможений, а 
Джайядратха й зовсім убитий! Той Карна, який говорив серед зборів образливі слова пандавам, на жаль, той 
Карна переможений, а правитель Синдху знищений! Той Карна, на чию опираючись міць, я вважав Ачьюту за 
солому, коли він прибув до мене просити про мир, на жаль, той Карна переможений!». Так журячись у душі, о 
царю, той кривдник усього світу, син твій, відправився до Дрони, щоб побачити його, о туре з роду Бгарати! І 
тоді він повідав про те цілковите страшне винищування кауравів, а також про перемогу ворогів і про жахливе 
нещастя, в яке поринули сини Дхрітараштри.

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
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Подивися, о наставнику, яке учинене криваве спустошення серед помазаних царів! Адже я вступив у 
битву, поставивши на чолі всіх нас доблесного Бгішму, діда мого! Убивши його, цей Шикхандін, з душею  
вдоволеною, подужує разом з усіма панчалами головні лави війська, жадаючи жадібно нового переможного  
успіху. Інший же учень твій, нескоримий цар Джайядратха вбитий Савьясачином, після того як він розтрощив 
сім акшаухіні наших військ! Яким чином я стану вільним від обов’язку перед союзниками моїми, які бажали  
нам перемоги й завжди допомагали, а нині відправилися в житло Ями. Ті володарі землі, які бажали дати мені  
всю землю,  лежать  тепер  на  землі,  самі  втративши володіння  землею!  Дійсно,  я  боягуз!  Вчинивши таку 
загибель друзям, я не смію думати, що зможу очиститися навіть здійсненням тисячі жертвопринесень коня! Бо 
я жадібний, гріховний і чиню зло проти справедливості, а ці володарі землі, що додавали зусилля у своєму 
бажанні перемоги, потрапили в оселю Вайвасвати. Чому, в присутності тих царів, земля не розверзнулася і для 
мене, коли я так упав у своєму поводженні й замишляю звади серед друзів?!

Та ба, й діда мого, Бгішму, що з тілом зрошеним кров’ю лежить серед царів убитих на ратнім полі, я не  
зміг урятувати! І коли я людина нешляхетна і підбурник друзів до розбрату, нечестивий, то що ж скаже мені  
він, нескоримий, який скорив інший світ, коли зустріне мене там? Дивися, той могутній лучник Джаласандха 
вбитий доблесним Сатьякі! Той герой, могутній воїн на колісниці, ревно виступив заради мене, зважившись 
покласти своє життя! Побачивши правителя Камбоджі вбитим, а також Аламбусу й багатьох інших союзників 
моїх, я вважаю, нащо мені життя? Ті герої, що не тікають з поля бою, ті, які боролися заради мене й додавали  
надзусиль  своїх,  щоб  перемогти  ворогів  моїх,  лежать  тепер  убиті,  через  мою згубну  політику.  Сьогодні, 
доклавши усіх своїх сил, о приборкувачу ворогів, я звільню себе від обов’язку перед ними й догоджу їм усім  
узливаннями водою біля берегів Ямуни! Я обіцяю тобі, о кращий з усіх носіїв зброї, і клянуся благочестивими 
справами, мною зробленими, і всією моєю доблестю, а також синами моїми, що, убивши в бою всіх панчалів  
разом з пандавами, я знайду спокій духу або ж, убитий ними, я відправлюся в ті  ж самі світи,  куди  вже  
переселилися ті соратники мої!

Адже тепер союзники мої, не користуючись достатньою підтримкою з нашого боку, не бажають більше 
бути з нами! Бо вони вважають за краще для себе пандавів, а аж ніяк не нас, о міцнорукий! Адже сам собою, 
ти  визначив  вірну нашу смерть  у  бою,  позаяк  ти  чиниш поблажливо стосовно Дхананджайї,  бо  він  твій  
улюблений учень! Ось тому всі вони вбиті, — всі ті, хто прагнув здобути нам перемогу! Лише Карну одного я 
бачу тепер у бажанні нам перемоги! Адже в тої людини, недалекої розумом, яка, не розпізнавши належним  
чином іншого, залучає його як друга свого — у того справа гине. Саме така справа моя зроблена людьми, які  
воліють бути моїми друзями й діють вивертами так і сяк, тоді як сам я, в осліпленні жадоби та гріха! Шкода,  
убитий Джайядратха, а також син Сомадатти могутній, так само абхішахи, шурасени, шиби і васати. І сам я 
відправлюся сьогодні туди, куди уже переселилися ті бики серед людей, убиті Носієм діадеми, коли заради 
мене боролися в битві! Адже без тих биків серед людей немає для мене сенсу в житті! Ти — наставнику синів 
Панду, дай нам на це свій дозвіл!

Так вістить розділ сто двадцять п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 6
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Після того,  як правитель Синдху був  убитий Савьясачином,  о сину мій,  і  після того як упав  також 

Бхурішравас, яким був тоді стан ваших думок? Також і Дрона після таких слів, сказаних йому Дурьйодханою 
у присутності кауравів, що сказав він йому слідом за цим? Про те повідж мені, о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Голосний,  сумний  крик  піднявся  серед  твоїх  військ,  о  нащадку  Бгарати,  коли  побачили  вбитими 

правителя  Синдху,  а також Бхурішраваса.  Вони зневажили всіма порадами твого сина,  порадами,  завдяки 
яким були вбиті сотнями бики серед кшатріїв. Що ж стосується Дрони, то він, почувши ті слова сина твого,  
стривожився  душею.  Але,  задумавшись  на  мить,  він  промовив,  сильно  пригноблений:  «О  Дурьйодхано,  
навіщо ти так вражаєш мене стрілами своїх слів? Адже я постійно казав тобі, що Савьясачин не може бути  
переможеним! Цілком достатньо, о Каураво, довідатися про доблесті Арджуни в бою по тому подвигу, коли 
захищений Носієм діадеми Шикхандін убив Бгішму! Побачивши Бгішму, непереможного людьми й богами, 
убитим, я вже тоді знав, що це військо бгаратів не існує більше. Після того як був убитий той герой, якого  
серед  чоловіків  у  трьох  світах  ми  вважали  найвидатнішим з  усіх  героїв,  на  кого  ж  іще  тут  ми  повинні 
обпертися?

Ті кості, о сину мій, якими колись грав Шакуні на зборах кауравів, не були гральними костями, а то  
були гострі стріли, здатні вбивати ворогів! Саме ті стріли, о сину мій, підсилені Джайєю, тепер убивають нас! 
Хоча Відурою й були вони вже тоді визначені такими, ти усе ще не розумієш цього! Також і ті слова, коли їх  
говорив мудрий і шляхетний Відура із сльозами у голосі, тих слів благих, ведучих до миру, ти не слухав тоді!  
І те страшне нещастя, про яке пророкував він, тепер наступило! Те люте побоїще відбувається через тебе,  
внаслідок  твоєї  зневаги тими словами Відури!  І  це  велике  зло,  яке  опанувало  тобою,  о  сину Гандхарі,  є 
наслідок того гріховного вчинку твого,  коли ти  на  наших очах привів  на  збори кауравів  Крішну,  яка не 
заслуговувала такого поводження, породжену у високому роду й, котра дотримується всіх моральних своїх  
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обов’язків! Якщо ж немає тут по-твоєму особливого гріха, то в іншому світі ти знайдеш набагато страшніші  
його наслідки! Перемігши пандавів у грі в кості нечесним шляхом, ти відправив їх тоді в ліс у вигнання,  
одягнених у шкури антилоп! Хто ж у такому випадку інший з людей, крім мене, який називає себе брахманом, 
намагався б шкодити їм, тим, які завжди дотримуються свого морального обов’язку і близькі мені наче рідні  
сини?  Цей  гнів  пандавів  був  викликаний  на  зборах  кауравів  тобою,  разом  із  Шакуні,  зі  схвалення 
Дхрітараштри! Підігрітий Духшасаною, той гнів був потім сильно роздутий Карною. Зневажаючи словами 
Кшаттрі, ти знову і знову роздмухував його сам! Переборовши опір звідусіль, всі ви оточили сина Арджуни,  
спираючись на царя країни  Синдху!  Але яким же робом він міг бути вбитий серед вас? Яким чином, коли 
гараздуєш ти й Карна, Кріпа, Шалья і Ашваттхаман, о Кауравьє, прийшов до своєї загибелі правитель Синдху? 
Всі царі з вашого боку, проявляли шалену свою міць, щоб захистити царя  Синдху.  Так чому ж тоді він був 
убитий  серед  вас?  Адже  покладаючись  на  мене,  й  особливо  на  тебе,  о  Дурьйодхано,  той  володар  землі 
сподівався на порятунок від Арджуни! Однак, позаяк він не одержав можливості позбутися Пхалгуни, я не 
бачу ніякого засобу для збереження свого власного життя! Поки я не вбив панчалів разом з тим Шикхандіном, 
я почуваю себе немов затягненим у трясовину образ, перенесених від Дхріштадьюмни!

Не здатний визволити царя країни Синдху,  о нащадку Бгарати, навіщо ж ти вражаєш мене стрілами 
своїх слів, коли я сам теж змучений сумом? Не бачачи більше в бою золотого прапора Бгішми, вірного своїй 
меті й невтомного у своїх діяннях, як ти можеш сподіватися на перемогу? Коли вбитий серед могутніх воїв-
колісничних правитель Синдху, а також вбитий і Бхурішравас, який, ти думаєш, буде тоді кінець? Кріпа теж 
нездоланний, якщо гараздує ще, о царю! Він не пішов шляхом царя країни Синдху.  Я високо шаную його за 
це! Коли я побачив самого Бгішму, який вчинив надзвичайні подвиги у бою, того воїна, якого не в змозі були  
перемогти в бою навіть самі боги з Васавою на чолі, убитого на очах у тебе, о Кауравьє, а також молодшого  
твого брата Духшасану, я подумав тоді, о царю, що Земля покинула тебе! Ось війська пандавів і срінджайїв, о  
нащадку  Бгарати,  об’єднавшись  разом,  тепер  обрушуються  проти  мене,  о  найгідніший!  Не  вбивши  всіх 
панчалів, я не зніму своїх обладунків. Я зроблю для тебе, о сину Дхрітараштри, благу справу на прі! О царю,  
відправляйся  і  скажи  моєму  синові  Ашваттхаману,  який  бореться  на  прі,  що  він  не  повинен  дозволити 
сомакам звільнитися,  навіть ризикуючи своїм життям! Ти повинен також сказати йому:  «Дотримуйся  всіх 
настанов,  які  ти  одержав  від  свого  батька!  Будь  стійким у  милосерді,  самоприборканні,  правді  й  істині!  
Обізнаний на питаннях закону,  користи й любови, ти повинен, не порушуючи закону й користи, постійно  
виконувати такі справи, де головним виступає закон! Брахмани повинні бути завжди вдоволені на очах у всіх і  
подумки,  та  повинні,  у  міру  сил  твоїх,  шануватися  тобою.  І  не  повинен  ти  ніколи  робити  їм  нічого 
неприємного!  Бо вони подібні  полум’ю вогню! А щодо мене,  то я  проникну у ворожі  лави,  о  нищителю 
ворогів,  заради  великої  битви,  о  царю,  вражений  стрілами  твоїх  слів!  Якщо  можеш,  о  Дурьйодхано,  
відправляйся і  підтримай те військо наше!  Адже каурави і  срінджайї  розгнівані  й будуть  боротися навіть 
уночі!».

Сказавши так, Дрона тоді рушив проти пандавів і срінджайїв, затьмарюючи своєю міццю блискучу міць 
кшатріїв, подібно тому як сонце затьмарює світло зірок.

Так вістить розділ сто двадцять шостий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 7
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Так спонукуваний Дроною, цар Дурьйодхана,  підпавши під владу гніву,  звернув тоді  свої  думки до 

битви.  І  сказав  твій  син  Дурьйодхана  потім  Карні:  «Дивися,  Носій  діадеми,  Пандава,  зі  своїм  єдиним  
супутником Крішною, прорвав бойові лави встановлені наставником, лави, непроникні навіть для богів, і на 
очах у тебе, могутнього на січі,  і  шляхетного Дрони, а також багатьох інших найголовніших воїв, вбитий 
правитель Синдху! Дивися, о сину Радхи, багато видатних царів лежать на землі, убиті Партхою, мов дрібні  
тварини убиті левом! У той час як сам я із завзяттям докладав зусиль на прі, сином Шакри моє військо було 
приведено до незначного залишку. Яким же робом, насправді, зміг би Пхалгуна, всупереч бажанню Дрони, 
зайнятого в битві, прорвати непроникний бойовий шик, хоча б навіть докладаючи найбільших зусиль у бою? 
Адже правда, Пхалгуна незмінно милий шляхетному наставникові! Тому Дрона й надав йому доступ у свої 
лави  не  вступивши  з  ним  у  битву,  о  приборкувачу  ворогів!  Подивися  на  моє  нещастя!  Давши спочатку 
обіцянку безпеки в бою правителеві Синдху, Дрона, приборкувач ворогів, надав потім Носію діадеми доступ у 
свій бойовий шерег! Якби я ще раніше дав дозвіл цареві  Синдху повернутися додому,  то не трапилося б 
ніколи в бою такого страшного побоїща людей! Шкода, адже Джайядратха заради збереження свого життя  
мав намір повернутися додому! Одержавши від Дрони обіцянку безпеки в бою, він був,  однак, утриманий 
мною, негідним! Та ба, сьогодні брати мої — Читрасена й інші загинули в бою, зіткнувшись із Бгімасеною, на  
очах у нас, нещасних!».

К а р н а  с к а з а в :
Не паплюж наставника!  Той двічінароджений бореться в міру своїх сил! Я вважаю,  що пандави не  

можуть бути переможені в бою Дроною, хоча він і добрий знавець у володінні зброї! Бо перемігши його таким 
чином, Арджуна,  який мчиться на білих конях, проникнув у наші бойові лави. Те, що визначено долею, я 
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думаю, ніколи не буває інакше. І тому, о Дурьйодхано, хоча ми й боролися з усіх наших сил, а правитель  
Синдху все ж був убитий, о царю, тож доля тут є найвищою! Між тим як разом з тобою ми додаємо надзусиль 
на ратнім полі, доля, однак, руйнуючи наші мужні зусилля, обходить нас! І при цьому ми завжди намагалися 
діяти проти пандавів обманом і відвагою! Усяка справа, яку, де б не робила людина, скривджена долею, — 
вона  щораз,  будучи  виконаною,  руйнується  в  нього  долею.  Те,  однак,  що  має  бути  зроблене  людиною 
доброчесною,  яка  проявляє  завзятість,  те  має  бути  зроблено  без  коливань.  Успіх  же  залежить  від  долі! 
Шляхом обману, Партхи були вкрай принижені, а також і застосуванням отрути, о нащадку Бгарати! Були  
вони також спалені в смоляному будинку,  були вони й переможені у грі в кості. І відповідно до приписів  
державної політики, вони були потім вигнані в ліси. І все це було зроблено тобою із застосуванням зусиль, але  
перевернуте долею! Борися з усіх сил, обравши смерть замість відступу!  А коли ти й вони додаєте великі  
старання, навіть доля може сприяти одній зі сторін, переважаючи іншу. Ніколи не помітно було у пандавів,  
щоб яка-небудь блага справа була  почата завдяки нерозважливому розуму.  Також у тебе,  о  герою,  ми не  
спостерігаємо чогось негідного,  зробленого через  відсутність  розуму,  о  продовжувачу роду Куру!  Доля є 
мірилом усього, що зроблено благого або ні! Бо доля, незмінно спрямована до своєї власної мети та не спить,  
коли усі ще сплять! Великі твої війська й численні також вої твої. Але зовсім не така є справа у синів Панду.  
Саме при таких нерівних умовах почалася битва. Їхніми невеликими силами, ви, вої більш численні й здатні  
сильніше разити — приведені до стану значного виснаження своїх лав. Я боюся, що це справа долі, якою 
зруйновані наші мужні зусилля!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
А поки вони так розмовляли багато про те і про це, о володарю людей, війська пандавів показалися на  

полі. І тоді заграла люта січа між твоїми та їхніми воями, у якій колісниці та слони зіштовхувалися разом один 
з одним, — і все це, о царю, завдяки твоїй згубній політиці!

Так вістить розділ сто двадцять сьомий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 8
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Те військо твоє,  складене з  безлічі  збуджених слонів і  коней,  о  володарю людей,  ринувшись проти 

війська пандавів, боролося всюди. Панчали і каурави приготувалися відправитися в інший світ і  боролися 
один з одним заради доступу у велику оселю Ями. Герої, збиваючись із героями в бою, простромлювали один 
одного  стрілами,  піками  й  дротиками,  та  швидко  відправляли  один  одного  у  житло  Ями.  Страшною  і  
кровопролитною була велика битва між воями-колісничними, які жорстоко разили один одного. Шалені від 
гніву і  розлютовані слони, о великий царю, зіштовхуючись один з одним, рвали взаємно своїми бивнями. 
Вершники, домагаючись великої слави, простромлювали й рубали вершників у тій лютій сутичці списами,  
дротиками та сокирами.  Піхотинці  теж,  о міцнорукий,  сотнями,  зі  зброєю в руках  жорстоко разили один 
одного, о царю, невпинно завзяті у своїй відвазі. І усе настільки змішалося, що ми могли розрізняти панчалів і 
кауравів друг  від друга,  лише коли чули,  як їх називали за їхнім походженням, родом і власним ім’ям, о  
найгідніший!

Вої, за допомогою стріл, дротиків і сокир відправляли один одного в інший світ, безстрашно кидаючись 
у бій. І від їхніх стріл, випущених тисячами, о царю, десять сторін світу не опромінювалися більше, як раніше  
після заходу сонця. В той час як пандави боролися так, Дурьйодхана, о великий царю, безстрашно проникнув 
у їхнє військо. Сповнений сильного горя через убивство правителя Синдху,  вирішивши «Нехай загину», він 
проникнув у вороже військо. Оголошуючи землю гуркотом колісниць, ніби трясучи її, сини твої підступили  
до війська пандавів. Жахливим було те зіткнення між ним і останніми, о нащадку Бгарати, яке перетворилося  
на нищівне велике побоїще воїв. Як полуденне сонце обпалює все своїми променями, так і син твій серед 
ворожого війська обпалював усіх  потоками своїх стріл.  І  не в змозі  були пандави,  в  запалі  битви,  навіть  
глянути на того нащадка з роду Бгарати! Зневірені в перемозі над ворогами, вони вирішили вдатися до втечі з  
поля бою.

Биті  твоїм  сином  шляхетним,  озброєним  луком,  за  допомогою  стріл  із  золотим  оперенням  і 
блискаючими вістрями, панчали розбіглися в усі боки. Вої пандавів, змучені стрілами, почали швидко падати  
на землю. І справді, твої вої ніколи не робили такого подвигу в бою, який зробив тоді твій царствений син, о 
володарю народів! Те військо пандавів було виснажене та побите твоїм сином, як лотосове поле із квітами, 
потоптане з усіх боків слоном. Як лотосовий ставок втрачає свою красу, коли вода в ньому висушена вітром 
чи сонцем, таким либонь стало військо пандавів від нищівної потуги твого сина. Побачивши військо пандавів,  
розтрощене твоїм сином, о нащадку Бгарати, панчали, очолені Бгімасеною, напали на нього. Стріливши тоді 
Бгімасену десятьма стрілами й синів Мадрі трьома стрілами кожного, Вірату та Друпаду — кожного шістьма,  
а сотнею — Шикхандіна,  Дхріштадьюмну — сімдесятьма й сина Дхарми — сімома, а кекайїв і  чедіїв — 
численними гострими стрілами, поціливши потім Сатвату п’ятьма стрілами й п’ятьох синів Драупаді трьома  
стрілами кожного, поранивши також і Гхатоткачу в запалі бою кілька разів, він видав левиний рик. Сотнями  
він висікав й інших воїв разом зі слонами, конями, колісницями в тій битві, своїми лютими стрілами, начебто  
це сам Руйнівник винищував у гніві істот.
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І коли Дурьйодхана розтрощував так своїх ворогів, його могутній лук із золотою тильною частиною,  
старший син Панду розітнув на три частини двома стрілами із серповидним вістрям, о найгідніший! І він  
прохромив  його  самого  десятьма  гострими  стрілами,  пущеними  з  великою  силою.  І  пробивши  наскрізь  
життєво важливі місця у тілі його, всі вони, розсіявшись у різні сторони, увійшли в землю. Тоді вої пандавів, 
обрадувані, оточили Юдхіштхіру, подібно тому як колись боги оточили Пурандару заради вбивства Врітри. 
Тут цар Юдхіштхіра, о найгідніший, послав на твого сина, в запалі бою, нічим невідворотну стрілу. І глибоко  
поранений нею, той присів на чудовій своїй колісниці. І тоді, серед радісних військ панчалів, піднявся, о царю  
царів, голосний, пронизливий крик з усіх боків: «Царя убито!». Грізні вигуки, злиті зі свистом стріл, також 
були чутні там, о найгідніший! Потім швидко показався там Дрона в тім бою. Тим часом і Дурьйодхана, теж 
опритомнів і  міцно схопив свій лук.  І викрикуючи цареві «Стій, зупинися!»,  він напав на Пандава. Тоді й  
панчали, воліючи схопити царя, теж поспішно рушили проти нього. Однак, бажаючи визволити його, кращого 
з роду Куру,  Дрона перехопив їх і почав знищувати всіх, подібно тому як променисте сонце розсіює хмари  
підняті  сильними  поривами  вітру.  І  потім,  о  царю,  відбулася  люта,  безмірно  згубна  пря  між  твоїми  й  
ворожими воями, котрі зійшлися один з одним з бажанням поборотися.

Так вістить розділ сто двадцять восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2 9
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли сповнений величезної сили, наставник Дрона, відповівши гідно моєму синові Дурьйодхані, який 

завжди зневажає моїми наказами, проникнув, розгніваний, у лави пандавів, і коли герой той, проникнувши  
туди, завзято рухався ратним полем, яким чином пандави зупинили того могутнього лучника? Хто охороняв 
праве колесо колісниці шляхетного наставника? І хто охороняв його ліве колесо, коли він розтрощував ворогів 
у тій битві? Яким робом він, кращий з усіх носіїв зброї, пританцьовуючи під час руху колісниці, немов лютий  
вогонь, знайшов свою смерть?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Убивши  ввечері  правителя  Синдху,  Партха,  зустрівшись  потім  із  царем  Юдхіштхірою,  і  могутній 

лучник Сатьякі, рушили обоє назустріч Дроні. Потім Юдхіштхіра й Бгімасена, син Панду, кожний з окремим 
підрозділом  війська,  теж  рушили  проти  Дрони.  Також  і  мудрий  Накула  і  Сахадева  нескоримий,  
Дхріштадьюмна й Шатаніка, Вірата з кекайями, а також і матсьї з військом шальвіїв виступили проти Дрони в  
битві.  Так  само  й  цар  Друпада,  батько  Дхріштадьюмни,  захищений  панчалами,  виступив,  о  царю,  проти  
Дрони. Також і сини Драупаді, могутні лучники, і ракшас Гхатоткача в супроводі своїх військ, рушили проти 
Дрони, осяйного сліпучим блиском. Також прабхадраки й панчали — шість тисяч вправних у бою ратників 
виступило проти Дрони, виставивши вперед себе Шикхандіна. Також і інші чоловіки-тигри й могутні вої на 
колісницях  серед  військ  пандавів,  об’єднавшись  разом,  виступили  проти  Дрони,  того  бика  серед 
двічінароджених.

Коли  герої  ті  відправилися  на  битву,  о  туре  з  роду  Бгарати,  ніч  наступила  страшна,  жахлива  для 
боязких. І та грізна, жахлива ніч, о царю, привела тоді до загибелі багатьох воїв, а також вчинила згубний 
кінець безлічі слонів, коней і піхотинців. У ту страшну ніч, виючі з усіх боків, шакали вселяли великий страх 
своєю зубастою розкритою пащею. Показувалися також сови, особливо над військом кауравів, передвіщаючи 
своїм гуком велику й грізну небезпеку. Потім, о царю царів, серед військ здійнявся гучний шум. Від сильного 
гуркоту та ударів барабанів — великих і малих, від ревіння слонів та іржання коней, від різкого стукоту копит, 
той шалений гул поширився всюди. Тоді, у той вечірній час, вельми жахливою була битва, яка відбулася між  
Дроною, о великий царю, і всіма срінджайями. У той час як світ був обкутаний пітьмою, нічого не можна було  
розрізнити. І при цьому небо було вкрите пилом, піднятим з усіх боків військом. Кров людей, коней і слонів  
змішалася разом. Ми вже не бачили більше пилу, піднятого із землі, всі ми були охоплені похмурою зневірою.

Протягом ночі,  немов шум від  палаючого очеретяного лісу на горі,  лунав  страшний гул  від ударів 
нанесених зброєю. Коли бойовище було обкутане мороком, свої та чужі, о царю, не розрізняли друг друга. Все  
навколо було немов одержиме в ту ніч. Пил, який піднявся із землі, о царю царів, прибитий був потоками  
крови. А через золоті панцири й блискучі прикраси, морок був розсіяний. І тоді, військо бгаратів, прикрашене  
дорогоцінними каменями й золотом, виглядало подібно небу вночі, вкритому зірками, о туре з роду Бгарати! 
Грізними  рясніючи  дротиками  й  прапорами,  воно  оголошувалось  виттям  шакалів  і  карканням  ворон, 
бойовими кличами й вигуками воїв, а також їхніми лементами жаху.  Від цього виник страшний, шалений 
шум, змушуючи підніматися від здригання волоски на тілі. Він наповнив собою всі сторони світу, як гуркоти  
грому могутнього Індри. Глибокою ніччю, о великий царю, те військо бгаратів здавалося опромінювалося 
браслетами ангада, сережками, прикрасами із золотих монет і зброєю воїв.

Там слони й колісниці, прикрашені золотом, виглядали вночі подібно хмарам, пронизаним блискавкою. 
Мечі, дротики й булави, стріли й палиці, списи та піки із серповидним вістрям, падаючи, виглядали немов  
сліпучі  спалахи  вогню.  У  тому  буремному  війську,  Дурьйодхана  був  поривом  вітру,  що  дме  попереду.  
Колісниці й слони становили там хмари. Голосний шум барабанів та інших музичних інструментів заміняв у  
ньому гуркоти грому. А луки в ньому, осінені прапорами, служили спалахами блискавок. Дрона й Пандава  
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заміняли там дощові хмари. Мечі,  дротики й булави служили там громовими стрілами. Стріли ж у ньому 
становили зливи, а зброя іншого виду — безперестанні пориви вітру.  І вітри, що дмуть там, були й дуже  
жаркими й дуже холодними. Страшне, разюче й люте, військо те було згубним для життя. І не було ніякого 
притулку від нього. І в те вельми грізне військо, проникнули вої жадаючі битви, проникнули тої страшної  
ночі,  оголошуваної  жахливим шумом,  який викликає  страх у боязких і  збільшує  радість героїв.  І  тоді  як  
відбувалася та люта й страшенна нічна різанина, пандави і срінджайї, об’єднавшись разом, рушили гнівно  
проти Дрони. Однак тих, о царю, хто рушив прямо проти шляхетного Дрони, він змусив повернутися назад, а  
деяких відправив у житло Ями.

Так вістить розділ сто двадцять дев’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 0
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли нескоримий Дрона, з міццю невимірною, нездатний стерпіти убивства Джайядратхи, проникнув,  

сильно розгніваний, у лави срінджайїв, що ви думали тоді? Коли той герой з душею невимірною, сказавши так  
моєму  синові  Дурьйодхані,  який  завжди  зневажає  моїми  наказами,  проникнув  у  ворожі  лави,  що  робив 
Партха?  Коли  після  вбивства  доблесного  правителя  Синдху  й  Бхурішраваса,  той  непереможний  воїн,  
наділений великою міццю, виступив проти панчалів, і коли той приборкувач ворогів проникнув у їхні лави,  
що подумав неприступний Арджуна? І що також подумав Дурьйодхана,  щодо найбільш підхожих дій,  які  
варто почати? І хто були ті, які пішли за тим героєм, найпершим із двічінароджених? Хто були ті герої, які  
стояли за тим героєм, коли він був зайнятий у бою? І хто боровся поперед нього, коли він розтрощував ворогів 
у битві?

Я думаю, що всі пандави, притиснуті стрілами сина Бхарадваджи, були подібні до дрібної худоби, яка  
тремтить під час зимових холодів, о могутній! Проникнувши в ряди панчалів, яким же чином той могутній 
лучник, що розтрощує ворогів, той тигр серед людей прийшов до своєї загибелі? Коли тієї ночі всі війська,  
об’єднані разом, і всі могутні вої на колісницях, згуртувалися, та були поодинці знесилені Дроною, хто серед  
вас тоді був з тих, які відрізнялися мудрістю? Ти говориш, що мої вої були вбиті або скупчені разом, або були  
переможені й, що вої-колісничні мої, були позбавлені своїх колісниць у тих боях. Яким робом там можна було 
виявити тієї ночі різницю між цими партхами, непохитними, і кауравами, о Санджайє?!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Коли відбувалася, о царю, та люта нічна битва, пандави разом зі срінджайями кинулися тієї ночі проти  

Дрони. Тоді Дрона, своїми швидколітними стрілами, відправив усіх кекайїв і  синів Дхріштадьюмни у світ 
покійних. І справді, тих могутніх воїв-колісничних, о царю, які рушили прямо проти Дрони, усіх він відправив 
ув  інший  світ,  о  нащадку  Бгарати!  Тоді  доблесний  Шибі,  сповнений  гніву,  о  царю,  кинувся  проти  того  
могутнього воїна на колісниці, найхоробрішого сина Бхарадваджи, який так трощив ворожих воїв. Побачивши 
могутнього ратника-колісничного з рядів пандавів, який обрушується на нього, Дрона стрілив його десятьма 
стрілами  цілком  зробленими  із  заліза.  Шибі,  однак,  простромив  його  у  відповідь  тридцятьма  гострими 
стрілами. І, посміхаючись при цьому, він стрілою із серповидним вістрям також повалив його візника. Дрона 
тоді, убивши коней шляхетного Шибі, а також візника його, зніс йому голову з тулуба разом з шоломом.

Син правителя Калінги, разом із військом калінгів, обрушився в тім бою на Бгімасену, розгніваний на 
нього за вбивство свого батька, зроблене ним колись. Влучивши Бгіму п’ятьма стрілами, він знову прохромив 
його сімома. Потім він уразив Вішоку, візника Бгіми, трьома стрілами й прапор останнього — однією стрілою. 
Але того розгніваного героя, сповненого люті, Врікодара, перескочивши зі своєї колісниці на колісницю свого 
ворога, ударив лише своїм кулаком. І всі кістки того царевича, убитого могутнім Пандавом одним ударом  
кулака, миттєво впали на землю, відділившись одна від одної. Такого вчинку його не могли стерпіти Карна й 
брати убитого царевича,  а  також інші  могутні  вої-колісничні.  Всі  вони почали разити Бгімасену довгими 
стрілами,  що  нагадують  отруйних  змій.  Залишивши  тоді  колісницю  ворога,  на  якій  він  стояв,  Бгіма 
направився до колісниці  Дхруви,3 і ударом кулака розтрощив він Дхруву,  який безперестану метав у нього 
стріли. І збитий так могутнім сином Панду,  той гупнув додолу.  Убивши його, о великий царю, Бгімасена,  
наділений величезною силою, догнав колісницю Джайярати і почав щохвилинно видавати ревіння, подібно 
леву.  Витягши потім Джайярату своєю шуйцею і продовжуючи в той же час видавати рик,  він убив його  
ударом долоні, саме коли той стояв перед самим Карною.

Тут Карна метнув у Пандава дротик, прикрашений золотом. Син Панду, однак, перехопив його рукою, 
посміхаючись у той же час.  І  неприступний  Врікодара метнув  той самий дротик назад у  Карну.  Але тут 
Шакуні розсік його в повітрі мечем, змазаним оливою. Тоді сини твої, о царю, кинулися до колісниці Бгіми,  
покриваючи  Врікодару  густою  зливою стріл.  Однак  Бгіма,  посміхаючись  злегка,  відправив  у  запалі  бою 
своїми  стрілами  візника  й  коней  Дурмади  в  житло  Ями.  Дурмада  ж  при  цьому  швидко  підхопився  на 
колісницю Душкарни. Тоді ті два брата, приборкувачі ворогів, мчачись на одній колісниці, обрушилися на  
Бгіму посеред головної ділянки бою, подібно тому як володар вод і Митра нападали на Тараку, найчудовішого 
з дайтьїв. Тут таки, два твоїх сина Дурмада і Душкарна, стоячи на одній колісниці, простромили Бгіму своїми  
стрілами. Тоді на очах у самого Карни, сина Дрони й Дурьйодхани, Кріпи, Сомадатти та Бахліки, Пандава,  
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приборкувач ворогів,  ударом своєї  ноги втоптав ту колісницю відважного Дурмади й Душкарни в землю. 
Сповнений люті,  він ударив потім своїм кулаком могутніх і  хоробрих твоїх синів Дурмаду й Душкарну і  
розчавив їх ногою.

Тоді серед війська пролунали сумні вигуки «Ой, леле!». І царі, побачивши Бгіму, рекли: «Це сам Рудра у 
вигляді Бгіми жадібно нишпорить серед синів Дхрітараштри!». Кажучи так, всі царі дали драла, о нащадку  
Бгарати, втрачаючи розум і квапливо підганяючи своїх верхових тварин. І не було видно, щоб вони тікали по 
два разом. І ось, коли військо кауравів тієї ночі було сильно стривожене, могутній, сповнений сили Врікодара,  
з очима, подібними широко розкритому лотосу, під гарячі вітання багатьох турів серед царів, відправившись 
до Юдхіштхіри, ушанував царя. Тоді обидва близнюка, Друпада й Вірата, кекайї, а також Юдхіштхіра відчули 
велику радість. І всі вони надали йому високі почесті, подібно тому як боги ушанували Харі Магадеву, після 
того як був убитий Андхака. А тим часом, сини твої, подібні до нащадків Варуни, сповнені люті, у супроводі  
шляхетного  наставника  й  безлічі  колісниць,  піхотинців  і  слонів,  щільно  оточили  Врікодару з  усіх  боків, 
бажаючи поборотися. І тоді в ту грізну ніч, коли все було обкутане мороком, густим наче хмара, відбулася  
надзвичайна битва, о кращий з царів, найстрашніша з усіх, між шляхетними воями, радуючи ворон, вовків і 
стерв’ятників.

Так вістить розділ сто тридцятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 1
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Після того як син його, Бхурішравас, був убитий Сатьякі, у той час як той сидів приготувавшись умерти 

відповідно до обітниці прайя, Сомадатта, сильно розгніваний, сказав Сатьякі такі слова: «Як же, о Сатвато,  
залишивши закон кшатріїв, колись встановлений великими духом богами, ти чиниш мов розбійник? Як міг би 
той, хто відданий обов’язку кшатріїв і наділений мудрістю, завдати удару в бою людині, яка відвернулася від  
битви, або сильно пригнобленій, або беззбройному, або прохачеві пощади? Тільки двоє, справді, там серед  
врішніїв відомі могутніми воями-колісничними, — це Прадьюмна міцнорукий, а також ти, о Сатвато! Так  
чому ж тоді ти вчинив так жорстоко й нечестиво стосовно того, хто сів, щоб умерти відповідно до обітниці 
прайя і чия рука була відрубана Партхою? Я клянуся, о Сатвато, моїми обома синами, тим, що бажано для  
мене, і всіма моїми благодіяннями, що якщо до того, поки ще не пройшла ця ніч, я не вб’ю тебе, гордого своїм  
геройством, разом із твоїми синами й молодшими братами, за умови, що ти не будеш захищений Джишну,  
сином Прітхи, то нехай тоді я порину у страшне пекло, о ганьбителю роду Врішни!». Сказавши так, могутній  
Сомадатта, сильно розгніваний, засурмив гучно у свою мушлю й видав левиний клич.

Тоді Сатвата,  з  очима,  подібними до пелюсток лотосу,  і  з зубами мов у лева,  наділений могутньою 
силою й сповнений сильного гніву, промовив Сомадатті: «Твій доблесний син Бхурішравас, могутній воїн на  
колісниці, убитий! Також і Шала, о царю, змучений загибеллю свого брата! І тебе теж я вб’ю сьогодні разом із  
твоїми синами, родичами і тваринами. Стій же тепер рішуче в бою, особливо коли ти — Каурава! Ти вбитий  
уже давно прихованою міццю царя Юдхіштхіри, на чиєму прапорі — зображення барабана, Царя, в якому 
постійно перебувають щедрість, смиренність, чистота зовнішня й внутрішня, і утримання від заподіяння зла, 
скромність, самовладання й прощення, та все те, що непорушно! Ти прийдеш до своєї загибелі в бою разом з  
Карною і сином Субали! Я клянуся стопами обох Крішн і всіма моїми благодіяннями, що якщо, розгніваний, я 
не зможу вбити тебе, злісного, разом із синами в битві, та якщо ти втечеш, покинувши ратне поле, тоді ти 
зможеш ще бути неушкодженим!». Звернувшись так друг до друга, з очима червоними від гніву, обоє вони,  
найчудовіші з людей, почали метати стріли один в одного.

Тоді з тисячею слонів і десятьма тисячами колісниць Дурьйодхана, оточивши Сомадатту, розташувався  
там. Так само зробив і Шакуні, кращий з носіїв зброї, сильно розгніваний, оточений синами і онуками, а також 
братами, у відвазі рівними самому Індрі. І той твій шурин міцнорукий, юний роками, зі статурою міцною,  
подібною до громової стріли, і наділений мудрістю, і в якого було цілих сто тисяч коней, — охороняв з усіх  
боків могутнього лучника Сомадатту. І захищений тими могутніми воями Сомадатта, покрив Сатьякі хмарою 
стріл. Побачивши його, вкритого так прямими стрілами, Дхріштадьюмна, розгніваний, рушив на допомогу 
йому в супроводі потужного війська. І шум, о царю, який піднявся там від безлічі військ та звуків ударів,  
нагадував  голосний  гул  багатьох  океанів,  збурених  лютим  вітром.  І  тоді  Сомадатта  простромив  Сатвату 
дев’ятьма  стрілами.  А  Сатьякі  у  відповідь  ударив  того  бика  з  роду  Куру  десятьма  стрілами.  Глибоко 
поранений тим могутнім і твердим лучником, Сомадатта опустився на днище колісниці й, втративши почуття,  
знепритомнів. Бачачи його безтямним, візник його з великий швидкістю вивіз із бою доблесного Сомадатту,  
того могутнього воїна-колісничного.

Помітивши, що Сомадатта,  змучений стрілами Ююдхани, втратив свідомість,  син Дрони, сповнений  
гніву, кинувся проти Сатвати на головній ділянці бою. Побачивши його напад проти колісниці онука  Шині, 
син  Бгімасени,  ракшас  Гхатоткача,  розлютований,  стримав  того  ворога,  стоячи  на  величезній,  страшній 
колісниці,  зробленій з  чорного заліза  і  вкритій ведмежою шкурою,  запряженій не кіньми і  не слонами,  а  
істотами,  подібними до слонів.  Вона  була  осінена  спрямованим угору,  сяючим прапором із  зображенням 
восьми коліс, на якому сидів цар стерв’ятників із широко розкритими очима і дзьобом. Вона була заставлена 
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криваво-червоними прапорцями й прикрашена гірляндами з нутрощів різних тварин. І та величезна колісниця 
була оснащена вісьмома колесами. І Гхатоткача на ній був оточений цілим акшаухіні війська страшних видом  
ракшасів,  оружних  піками  й  важкими  булавами,  брилами  скель  і  деревами  в  руках.  Побачивши  його  з  
піднятим  величезним луком,  немов  це  був  сам  Руйнівник  з  булавою  у  руці  під  час  загибелі  світу,  царі  
злякалися.

Настрашене військо сина твого, сильно захвилювалося, немов бурхлива течія Ґанги, бурунна вирами під 
дією вітру.  Перелякані левиним риком Гхатоткачи, слони почали мочитися, а царі сильно затремтіли. Тоді 
обрушилася там з усіх боків на землю густа злива каменів кинутих ракшасами, які стали ще сильнішими під 
час  сутінків.  Залізні  колеса,  бхушунди,  дротики,  піки,  списи,  шатагхни  й  піки  із  серповидним  вістрям 
безупинно  падали  там.  Побачивши  ту  люту  й  жахливу  січу,  царі,  сини  твої  та  Карна,  сильно  налякані,  
розбіглися в усі боки. Лише один гордовитий син Дрони, який завжди вихваляє силу зброї, не здригнувся. І  
він  своїми  стрілами  розвіяв  ворожбу,  створену  Гхатоткачею.  Коли  ж  була  зруйнована  ворожба  його, 
Гхатоткача  в  шаленстві  випустив  страшні  стріли у  свого  супротивника.  І  вони увійшли в Ашваттхамана,  
подібно тому як охоплені гнівом змії швидко проникають у мурашник. І ті стріли, гостро відточені на камені,  
простромивши наскрізь сина дочки Шарадвана Кріпі, швидко увійшли в землю, обагрені кров’ю.

Однак Ашваттхаман, що відрізняється великою вправністю рук і доблестю, сповнений гніву,  стрілив 
розгніваного Гхатоткачу десятьма стрілами. Гхатоткача ж, глибоко поранений у життєво важливі місця сином 
Дрони, відчуваючи сильний біль, схопив колесо, яке мало сто тисяч спиць. Краї його були гострими наче  
бритва,  а саме воно сповнене блиску ранкового сонця.  І  було воно оздоблене дорогоцінними каменями й 
діамантами. І бажаючи вбити свого супротивника, син Бгімасени жбурнув те колесо в Ашваттхамана. І в той  
час як воно з великою швидкістю летіло до своєї мети, сином Дрони воно було потрощене на дрібні уламки за  
допомогою його стріл. І воно впало на землю, ставши марним у своєму застосуванні, подібно надії, викоханої  
знедоленою людиною. Побачивши колесо своє розтрощеним, Гхатоткача тоді швидко огорнув сина Дрони 
своїми стрілами, немов блискаючий сяйвом Раху проковтнув Сонце.

Тим часом блискучий син Гхатоткачи,  подібний до  маси розтертої  очної  мазі,4 перешкодив  синові 
Дрони, який підступав, подібно тому як цариця гір Меру перепиняє шлях вітру.  Змучений стрілами онука  
Бгімасени — Анджанапарвана, він виглядав подібно горі Меру під дощовими потоками, вилитими із хмари. 
Однак Ашваттхаман, у доблесті рівний Рудрі, або Упендрі, або Індрі, не похитнувся і зрізав однією стрілою  
прапор Анджанапарвана.  Двома ж іншими він убив візника його колісниці,  а трьома іншими зрубав  його  
потрійний бамбуковий дишель. Потім однією стрілою він розсік лук його, а чотирма іншими — чотирьох його 
коней.  Позбавлений  колісниці,  Анджанапарван  заніс  свій  меч.  Але  іншою  дуже  гострою  стрілою, 
Ашваттхаман розсік  надвоє той меч,  вкритий золотими цятками,  у руці  його.  Тут  онук  Хідімби,  о  царю,  
закрутивши рукою,  оздобленою золотими браслетами,  палицю,  швидко метнув  її  в  Ашваттхамана.  Однак 
збита стрілами сина Дрони, вона впала на землю.

Злетівши тоді в небо, Анджанапарван почав видавати ревіння, подібно тому як гримить грозова хмара. І  
з неба він дощив зливами дерев на свого ворога. Але як сонце пронизує гущавину хмар своїми променями, так 
і син Дрони почав тоді простромлювати своїми стрілами сина Гхатоткачи, який втримував у собі силу ілюзії, у  
небі. Спустившись вниз, величний Анджанапарван знову опинився на своїй прикрашеній золотом колісниці,  
уподібнюючись високій горі. І тут син Дрони вбив того сина нащадка Бгіми — Анджанапарвана, одягненого в  
залізну броню, подібно тому як Великий володар Магадева убив колись асура Андхаку. І побачивши свого 
могутнього  сина  вбитим Ашваттхаманом,  Гхатоткача,  із  браслетами  ангада,  тремтячи  під  впливом гніву,  
підійшовши до сина Дрони, безстрашно звернувся до доблесного сина дочки Шарадвана, який спалював у той  
час військо пандавів, немов лютий вогонь — ліс, з такими словами: «Стій, зупинися, о сину Дрони! Ти не  
підеш від мене живим! Я вб’ю тебе сьогодні, подібно тому як син Агні розтрощив скелю Краунчу!».

А ш в а т т х а м а н  н а  т е є :
Ходи, о сину мій, і поборися з іншими, о наділений доблестю безсмертних! Не личить, о сину Хідімби,  

щоб  батько боровся із сином!5 Адже немає в мені ніякого гніву на тебе, о сину Хідімби! Однак же, коли  
людина охоплена гнівом, вона може вбити навіть саму себе!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Почувши  це,  син  Бгімасени,  перейнятий  скорботою за  сином,  з  очима,  мідно-червоними  від  гніву, 

звернувшись у сильному шаленстві до Ашваттхамана, промовив: «Хіба я боягузливий на раті, о сину Дрони,  
подібно простій людині? Адже я народився від Бгіми в прославленому роду кауравів! Я син пандавів, які  
ніколи  не  тікають  од  битви!  Я  —  верховний  цар  ракшасів,  рівний  Десятишийому  Равані  силою!  Стій, 
зупинися, о сину Дрони! Ти не підеш від мене живим! Сьогодні на ратнім полі я відіб’ю в тебе бажання до  
битви!». Сказавши так, могутній ракшас, з очима мідно-червоними від гніву, кинувся в люті на сина Дрони, як  
лев — на царя слонів. І Гхатоткача почав дощити в того бика серед воїв-колісничних — сина Дрони стрілами 
розміром з вісь колісниці, подібно тому як хмари дощать своїми зливами. Син Дрони, однак, своїми власними 
стрілами, розсіював ту зливу стріл ще до того, як вона могла досягти його. У той час здавалося, що відбувався  
інший бій у повітряному просторі між стрілами, ніби уособлення воїв. Небозвід тоді, протягом тієї ночі, сяяв 
блисками вогняних спалахів від зіткнення зброї, немов він мерехтів міріадами світлячків.
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Помітивши, що викликана ним ворожба розвіяна сином Дрони, гордовитим у бою, Гхатоткача, знову 
зробившись невидимим, створив ще ворожбу. Він прийняв вигляд величезної, дуже високої гори з безліччю 
вершин густо  вкритих  деревами,  із  джерелами,  звідки  безупинно  летіли  потоки  списів,  дротиків,  мечів  і 
важких палиць. Побачивши ту гору, подібну до купи очної мазі, з незліченними потоками зброї, яка падає з 
неї, син Дрони не похитнувся зовсім. І потім, посміхаючись злегка, він викликав до дії зброю ваджра. І та  
володарка гір, уражена тією зброєю, була швидко розтрощена. Тоді ракшас, перетворившись на синю хмару в  
небі,  прикрашену веселкою, почав несамовито покривати сина Дрони в бою зливами каменів. Син Дрони,  
однак, найкращий зі знавців зброї, націливши зброю ваявья, знищив ту синю хмару у небі. Покривши потім 
всі сторони світу хмарами своїх стріл, син Дрони, кращий з двоногих, убив сто тисяч воїв, які боролися на  
колісницях.

І він знову побачив Гхатоткачу, котрий безстрашно підступає до нього на колісниці з натягнутим луком,  
у супроводі численних ракшасів, котрі нагадують левів або тигрів, і наділених відвагою збуджених слонів, — 
одні  на  спинах  слонів,  інші  на  колісницях,  а  деякі  верхи  на  конях.  Син  Хідімби  був  оточений  своїми  
супутниками  з  дуже  широкими  обличчями,  великими  головами  й  товстелезними  шиями:  ракшасами 
пауластьями і ятудханами, злісними й лютими у відвазі. Хоробрі, вони були озброєні різного виду зброєю і  
прикрашені різноманітними панцирами. Наділені могутньою силою, з очима, широко розкритими від гніву,  
вони видавали страшне ревіння. І в супроводі тих ракшасів, нездоланних на прі, Гхатоткача виступив тоді в  
битві.  Побачивши  їх,  син  твій  Дурьйодхана  глибоко  зневірився.  І  йому  син  Дрони  сказав:  «Стій,  о 
Дурьйодхано! Не треба тобі впадати у сум’яття! Стій сьогодні осторонь, разом із цими хоробрими братами й 
володарями землі, наділеними відвагою Індри! Я вб’ю твоїх недругів! І не буде в тебе поразки! Кажу тобі  
сущу правду! А тим часом ти заспокой своє військо!».

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Я аж ніяк не вважаю дивним те, що говориш ти, бо серце у тебе велике! І твоя відданість нам дуже  

велика, о сину дочки Гаутами!
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Сказавши так Ашваттхаману,  він тоді  звернувся  до сина Субали й мовив: «Оточений сотнею тисяч 

бойових колісниць, блискучих у битві, і шістдесятьма тисячами слонів, виступи проти Дхананджайї! Також 
Карна  й Врішасена, Кріпа і Ніла. північні племена та Крітаварман, Пурумитра і Шрутарпана, Духшасана й 
Нікумбха, Кундабхедін і Урукрама, Пуранджайя і Дридхаратха, Патакин і Хемапанкаджа, Шалья, Аруні та  
Індрасена, Санджайя, Віджайя і Джайя, Камалакша, Пуру,  Кратхин, Джайяварман і Сударшана — всі вони 
будуть  супроводжувати тебе, разом із шістдесятьма тисячами піхотинців. Убий Бгіму й обох близнюків, а  
також Царя справедливости,  о вую,  подібно тому як володар богів убиває асурів!  Моя надія на перемогу 
спирається на тебе! Уже знівечені стрілами сина Дрони, тіла їх сильно покалічені. Убий, о дядьку мій, синів  
Кунті,  як син Паваки Картікейя убиває асурів!».  Після таких слів, сказаних твоїм сином, Саубала швидко  
рушив уперед, жагуче бажаючи спопелити пандавів і воліючи, о царю, обрадувати синів твоїх!

Тим часом битва, яка відбувалася в ту ніч на ратнім полі, між сином Дрони і ракшасом, стала вельми  
жахливою, як колись бій між Шакрою і Прахрадою. Тоді Гхатоткача, збуджений гнівом, ударив сина дочки 
Гаутами  в  груди  десятьма  жорстокими  стрілами,  подібними  отруті  чи  вогню.  Глибоко  поранений  тими 
стрілами,  випущеними  сином  Бгімасени,  він  захитався  посеред  своєї  колісниці,  немов  дерево  розхитане 
вітром. І знову Гхатоткача, широко загостреною стрілою ударив на нього і швидко розсік яскраво-блискучий 
лук  у руках  сина Дрони.  Тоді,  взявши інший,  величезний лук,  здатний витримувати велику напругу,  син 
Дрони почав дощити на свого ворога гострими стрілами, подібно тому як хмара проливає потоки дощу. Потім 
син дочки Шарадвана послав, о нащадку Бгарати, швидкі й нищівні для ворогів стріли із золотим оперенням  
проти  ворожих  стріл  в  небі.  І  бите  стрілами,  те  юрмище  широкогрудих  ракшасів  виглядало  мов  череда 
збуджених  слонів,  загнаних  левами.  Вимотуючи  своїми  стрілами  тих  ракшасів  разом  з  їхніми  конями, 
візниками й колісницями, могутній воїн той спопеляв їх, подібно тому як божественний Агні спалює істот  
наприкінці юґи.

Спаливши своїми стрілами ціле акшаухіні війська ракшасів-найррітів, Ашваттхаман сяяв блиском ніби 
колись бог Магешвара на небі, після того як спалив місто Трипуру. Подібно тому як блискає сліпучий вогонь,  
спаливши всіх істот наприкінці юґи, так сяяв син Дрони, кращий з переможців, коли спопелив твоїх ворогів. І  
справді,  серед  тих  тисяч  царів  і  тих  пандавів,  о  нащадку  Бгарати,  ніхто,  крім  доблесного  Гхатоткачи, 
могутнього володаря ракшасів, не міг навіть глянути на сина Дрони в тому бою. І тоді ракшас, о кращий з 
роду Бгарати,  з  очима червоними по краях від  гніву,  вдаряючи в долоні  й кусаючи  нижню губу,  сказав,  
розлютований,  своєму  візникові:  «Вези  мене  до  сина  Дрони!».  І  на  страшній  видом  колісниці,  осіненій  
переможним прапором, той нищитель ворогів знову рушив проти сина Дрони, щоб поборотися з ним у двобої  
на колісницях. І ось сповнений гніву ракшас, метнув у сина Дрони зброю ашані, оснащену вісьмома дисками, 
дуже страшну, створену самим Рудрою. Однак, зіскочивши зі своєї колісниці, син Дрони, залишивши на ній  
свій лук, схопив ту зброю й метнув її назад у самого Гхатоткачу. А той тим часом швидко вистрибнув зі своєї  
колісниці. І та жахлива зброя ашані, наділена сліпучим блиском, перетворивши на попіл колісницю ракшаса 
разом з кіньми, візником і прапором, увійшла в землю, глибоко її пробивши. Побачивши той подвиг сина  
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Дрони, — те, що він, зіскочивши з колісниці, схопив страшну зброю створену самим Шанкарою, всі істоти 
уславили його.

Син Бгімасени тоді, направляючись до колісниці Дхріштадьюмни, о царю, випустив знову гострі стріли 
в могутні груди сина Дрони. Дхріштадьюмна також безстрашно метав у груди сина Дрони стріли із золотим  
оперенням і подібні отруйним зміям. Тоді син Дрони запустив по тим двом довгим потокам — тисячами стріл. 
Однак ті два героя Гхатоткача й Дхріштадьюмна, своїми стрілами, подібними до полум’я вогню, знищили 
його стріли. І битва, що тривала там між тими обома левами серед людей з однієї сторони й сином Дрони з  
іншої, стала найвищою мірою лютою та викликала захват у воїв, о туре з роду Бгарати! Тоді, у супроводі  
тисячі колісниць, трьох сотень слонів і шести тисяч коней, до того місця прибув Бгіма. Однак доброчесний  
син  Дрони,  невпинно  здійснюючи  подвиги,  продовжував  боротися  з  ракшасом,  сином  Бгіми  та  з  
Дхріштадьюмною, разом з його прихильниками. І там, син Дрони показував надзвичайну відвагу, яка не могла 
бути виявлена ніким іншим серед усіх істот, о нащадку Бгарати!

В одну лише мить він  знищив своїми гострими стрілами ціле  акшаухіні  війська  ракшасів,  разом  з  
конями,  візниками,  колісницями  й  слонами,  на  очах  у  Бгімасени,  сина  Хідімби  й  сина  Паршати,  обох  
близнюків і  сина Дхарми, Віджайї та Ачьюти. Глибоко вражені швидкими стрілами Ашваттхамана, слони 
падали на землю, немов двовершинні гори. Вистелена там і тут відрубаними хоботами слонів, судомними в  
русі, земля красувалася велично, начебто вкрита повзучими зміями. І від кинутих золотих жезлів і царських  
парасолів земля сяяла мов небесний звід наприкінці юґи з безліччю місяців і сонець, помережаний планетами 
та зірками. І син Дрони змусив текти там криваву річку зі стрімкою течією. Високі прапори заміняли в ній  
жаб,  а  барабани  —  величезних  черепах,  парасолі  становили  зграї  лебедів  над  нею,  а  замість  піни  її  
облямовували буйволові хвости. Чаплі й стерв’ятники заміняли в ній великих крокодилів, а численна зброя — 
риб, колісниці становили в ній нестійкі широкі обмілини, а прапори — ряди її гарних дерев.

І  в тій жахливій ріці  стріли заміняли дрібних риб,  а списи й дротики — лютих змій,  мозок і  м’ясо 
служили густою трясовиною, а замість човнів плавали безголові  тіла.  Замість мохів на своїх берегів вона  
вкривалася волоссям людей і тварин і вселяла боязким зневіру й страх. Вона виникала із крови тіл полеглих 
могутніх слонів, коней і воїв. Покрита кривавими хвилями й оголошувана сумними стогонами й криками воїв, 
вона текла в неймовірно жахливий, великий океан, який служив житлом Ями. Убивши ракшасів, син Дрони 
почав бити сина Хідімби своїми стрілами.  І  знову сповнений сильної  люті,  могутній  і  найчудовіший син  
Дрони, простромивши потоками стріл партхів, включаючи Врікодару й синів Паршати, убив одного із синів 
Друпади,  Суратху.  Потім  він  убив  молодшого  брата  Суратхи,  Шрутаджайю.  А  ще  він  убив  Баланіку,  
Джайяніку та Джайяшву. І потім ще Шрутахваю, о царю царів, відправив син Дрони в оселю Ями. Трьома ж 
іншими гострими стрілами з гарним оперенням, він відправив прикрашеного золотим намистом, могутнього  
Шатрунджайю у світ Шакри.

Слідом за тим він убив Прішадхру та гордовитого Чандрадеву. Потім десятьма стрілами він убив ще, у  
запалі  бою, синів Кунтібходжи.  Потім, сильно розгніваний, Ашваттхаман поклав на тятиву шалену пряму 
стрілу. І з лука, натягнутого аж до самого вуха, він швидко випустив ту найчудовішу стрілу, подібну до жезла  
самого Ями, цілячись у Гхатоткачу. І та могутня стріла, оснащена оперенням, пробивши наскрізь груди того 
ракшаса,  увійшла стрімко в землю, о володарю землі!  Помітивши, що він упав,  і  вважаючи його вбитим,  
Дхріштадьюмна, могутній воїн на колісниці, відніс його від сина Дрони і поклав на іншу колісницю. Таким  
чином, о царю, юдхіштхірине військо з колісниць, відступило від битви. А доблесний син Дрони, перемігши в  
бою своїх ворогів, видав голосний клич. І його вшанували всі істоти й твої сини, о нащадку Бгарати! І земля 
через убитих і полеглих усюди ракшасів, забитих там, з тілами, простромленими й покаліченими сотнями  
стріл, стала надзвичайно жахливою на вигляд і непрохідною, немов була вона вистелена вершинами гір. І тоді 
сонми сіддхів, гандхарвів і пішачів, зміїв-нагів, супарн, покійних предків і ворон, юрби ракшасів і бхутів, а  
також апсари та боги — усі ушанували сина Дрони.

Так вістить розділ сто тридцять перший у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 2
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Побачивши синів Друпади, а також і синів Кунтібходжи, і ракшасів цілі тисячі, убитих сином Дрони,  

Юдхіштхіра, Бгімасена й Дхріштадьюмна, син Паршати, і Ююдхана, об’єднавшись разом, спрямували свої  
думки до битви. І тут Сомадатта, знову сповнений гніву, побачивши Сатьякі в бою, покрив його з усіх боків  
густою  зливою стріл.  І  тоді  розігралася  битва,  люта  й  наростаюча  надзвичайним страхом,  між  твоїми  й 
ворожими воями, які жадають перемоги. Борючись заради Сатвати, Бгіма поцілив героя кауравів десятьма 
стрілами. Сомадатта ж у відповідь простромив того героя пандавів сотнею стріл. Але тут  Сатвата, сильно 
розгніваний,  влучив десятьма гострими стрілами,  наділеними нищівною силою грому,  того старого воїна,  
змученого скорботою за сином, сповненого крім того піднесеними гідностями, подібно Яяті, синові Нахуші. І  
простромивши його з великою силою, він уразив його знову сімома стрілами.

Тоді,  діючи заради Сатьякі,  Бгімасена  метнув  у  голову Сомадатти нову,  міцну й  страшну  парігху.6 

Сатьякі теж, розлютований, пустив у запалі бою в груди Сомадатти найчудовішу стрілу,  гостру й красиво  
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оперену, блиском подібну до самого вогню. І парігха, і стріла, жахливі обидві, обрушилися одночасно на тіло  
Сомадатти. І той могутній воїн-колісничний впав. Побачивши свого сина Сомадатту, що впав непритомний, 
Бахліка ринувся на Сатьякі,  випускаючи зливи стріл,  як хмара викидає потоки води у період дощів.  Тоді  
Бгіма, усе заради Сатьякі, змучивши шляхетного Бахліку дев’ятьма стрілами, простромив його на головній 
ділянці битви. Але сповнений сильної люті, міцнорукий син Пратіпи устромив дротик у груди Бгіми, точно 
сам Пурандара — громову стрілу. І вражений ним, Бгіма захитався на своїй колісниці і знепритомнів. Але  
потім  отямившись,  могутній  воїн  метнув  булаву  у  свого  супротивника.  І  пущена  Пандавом,  вона  знесла  
голову Бахліці, й той, убитий, гупнув на землю, як цариця гір вражена громом.

Після того як був убитий той бик серед людей — доблесний Бахліка, десять синів твоїх, рівних у відвазі  
Рамі, синові Дашаратхи, почали нападати на Бгіму. Однак Бгіма, убивши десятьма довгими стрілами тих синів  
твоїх, обсипав Врішасену, улюбленого сина Карни, хмарою стріл. Тоді прославлений брат Карни, Врішаратха,  
ударив Бгіму безліччю стріл. Але і його теж усунув могутній Пандава. Убивши потім сім воїв-колісничних  
серед твоїх шуринів своїми стрілами, о нащадку Бгарати, доблесний Бгіма розчавив Шатачандру. Не в змозі 
перенести  вбивство  Шатачандри,  могутнього  воїна  на  колісниці,  доблесні  брати  Шакуні  —  Гаджакша,  
Шарабха й Бібху,  ринувшись на Бгімасену,  ударили на нього гострими стрілами. І вражений так стрілами,  
точно  бик  січений  потоками  дощу,  той  неперевершений  воїн  убив  п’ятьма  стрілами  п’ятьох  же  воїв-
колісничних. І побачивши тих героїв убитими, багато хто з найкращих царів затремтів.

Тоді  Юдхіштхіра, розгніваний, зачав трощити лави твого війська на очах у Породженого в посудині 
Дрони і  синів  твоїх,  о  бездоганний!  Амбаштхів,  малавів  та  хоробрих тригартів,  разом з  племенами  шибі 
відправляв  у  тій  битві  Юдхіштхіра  юрбами  у  світ  покійних.  Рубаючи  на  шматки  абхішахів,  шурасенів,  
бахліків, а також васатиків, цар вкрив землю місивом із крови. Також яудхеїв, араттів 7 і кшатріїв шляхетних, і 
юрми хоробрих мадраків  відправив у  тій  битві  Юдхіштхіра  своїми стрілами у  світ  покійних.  «Убивайте, 
хапайте,  забирайте  в  полон,  простромлюйте,  рубайте  на  шмаття!»,  —  такі  гучні  вигуки  лунали  поблизу 
колісниці  Юдхіштхіри.  Побачивши Юдхіштхіру,  що  так  тіснить  і  повертає  на  втечу війська  твої,  Дрона, 
спонукуваний твоїм сином, обсипав його своїми стрілами. І сильно розгніваний, Дрона вразив царя зброєю 
ваявья. Але він ту чудову його зброю відбив своєю такою ж зброєю.

І коли була  відбита та  зброя,  син Бхарадваджи,  сповнений сильної  люті й прагнучи  убити нащадка  
Панду, послав у Юдхіштхіру різні види чудової зброї: варуна, ямья, агнея, тваштра та савітра. Однак всі ті  
види зброї Породженого в посудині Дрони, послані в нього, міцнорукий син Дхарми відбив безстрашно. Тоді  
Породжений у посудині, прагнучи зробити клятву свою правдивою і бажаючи також, заради блага твого сина,  
убити сина Дхарми, викликав до дії, о нащадку Бгарати, зброю айндра й праджапатья. А верховний заступник  
роду Куру, з ходою слона або лева, широкогрудий, з великими і червоними очима, наділений міццю, і, що не  
поступається силою Дроні, викликав до дії іншу зброя — махендру. І нею він відбив обидві ті зброї Дрони.  
Коли була  відбита кожна з усіх  видів його зброї,  Дрона,  охоплений гнівом,  воліючи скоріше розтрощити 
Юдхіштхіру, викликав до дії зброю Брахми. І позаяк відразу все навколо було обкутане густим мороком, я 
нічого не міг розпізнати. І всі істоти теж просякли великим страхом, о володарю землі! Побачивши, що зброя 
Брахми піднята,  син Кунті,  Юдхіштхіра,  о  царю царів,  відбив її  своєю ж власною зброєю Брахми.  І  тут  
найперші з воїв уславили тих обох биків серед людей Дрону й Партху, тих могутніх лучників, вправних у всіх  
прийомах ведення бою.

Тоді,  залишивши  Каунтейю,  Дрона,  з  очима,  мідно-червоними  від  гніву,  почав  знищувати  військо 
Друпади зброєю ваявья, о нащадку Бгарати! І трощені Дроною, панчали пустилися на втечу зі страху, на очах 
у Бгімасени й шляхетного Партхи. Але тут Носій діадеми Арджуна і Бгіма швидко зупинили їх, оточивши 
раптово твоє військо двома потужними потоками колісниць. Бібхатсу з правої сторони, а Врікодара з лівої  
дощили на сина Бхарадваджи двома могутніми потоками стріл. Потім срінджайї та панчали, наділені великою 
міццю, пішли за тими двома братами, о великий царю, а також і матсьї разом із сатватами. Знищуване Носієм 
діадеми, те військо бгаратів були тоді не в змозі втримати ні Дрона, ні син твій. Тож воїв, о великий царю, 
неможливо було вже зупинити від втечі.

Так вістить розділ сто тридцять другий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 3
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Бачачи,  що  велике  військо  пандавів  розгніване,  і  вважаючи,  що  неможливо  протистояти  йому,  

Дурьйодхана,  звернувшись  до  Карни,  сказав:  «Той  час  для  твоїх  друзів,  коли  особливо  потрібна  твоя 
допомога, тепер вже настав, о відданий друзям! Рятуй, о Карно, всіх воїв моїх, о могутній! Вони тепер оточені 
з  усіх  боків  панчалами,  матсьями  та  кайкеями,  а  також  пандавами,  могутніми  воями  на  колісницях,  — 
сповненими люті  й  важко  дихаючими,  наче  змії.  Он  пандави,  гордовиті  перемогою,  голосно  кричать  од 
радости. А численні загони колісниць панчалів у завзятті своєму подібні самому Шакрі!».

К а р н а  м о в и в :
Якби й сам Пурандара з’явився сюди, щоб урятувати Партху, то швидко перемігши навіть його, я вбив  

би потім і Пандава. Кажу тобі правду! Будь спокійний, о нащадку Бгарати! Я вб’ю синів Панду й усіх зібраних 
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там панчалів. Я обіцяю тобі перемогу, як син Паваки — обіцяв її Васаві! Я маю виконати те, що приємно для 
тебе,  —  з  таким  усвідомленням  обов’язку  я  живу,  о  царю!  Серед  усіх  партхів  звичайно  Пхалгуна  —  
найсильніший. В нього я випущу дротик, що не знає промаху, зроблений Шакрою. І коли той могутній лучник 
буде вбитий, брати його, о милостивий, або підуть під твою владу, або ж знову відправляться в ліс у вигнання!  
Поки  я  живий,  о  Кауравьє,  ніколи  не  треба  тобі  засмучуватися!  Я  здобуду  перемогу  в  бою  над  усіма  
пандавами, які об’єдналися разом, над усіма панчалами і кекайями, а також над врішни, тими, що зібралися  
разом! Посікши їх на дрібні шматки хмарами своїх стріл, я віддам тобі Землю!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
І в той час як Карна говорив так, Кріпа, міцнорукий син Шарадвана, посміхаючись при цьому, звернувся 

до  сина  візника  з  такими  словами:  «Прекрасно,  прекрасно,  о  Карно!  Якщо  тільки  словами  може  бути 
досягнутий успіх, тоді з тобою, о сину Радхи, як зі своїм заступником, цей бик з роду Куру, можна вважати,  
буде мати достатній захист. Ти багато похваляєшся, о Карно, у присутності голови кауравів, але твоя доблесть 
анітрішки не виявляється, а також і сила твоя! Безліч разів бачили ми твоє зіткнення із синами Панду в бою. 
Але у всіх випадках ти був переможений пандавами, о сину візника! Коли син Дхрітараштри був захоплений у  
полон гандхарвами, тоді, о Карно, всі війська боролися й лише ти один кинувся тікати! Також і при місті  
Вірати всі каурави, об’єднані разом, а також і ти, о Карно, разом зі своїм молодшим братом були переможені  
Партхою у бою!

Ти  не  здатний  змагатися  навіть  і  з  одним  сином  Панду  —  Пхалгуною  на  бойовищі!  Як  же  ти  
насмілюєшся тоді перемогти всіх пандавів із Крішною на чолі? Ти занадто багато хвастаєшся, о сину сути!  
Поборися краще на ділі, о Карно, не говорячи нічого! Проявляти, свою доблесть, не вдаючись до хвастощів, 
— є обов’язком порядної людини. Навіть гримлячи гучно, о сину сути, подібно осінній хмарі без дощу, ти  
виглядаєш насправді, о Карно, як людина без усякої цінності. Однак цар не розуміє цього. Ти голосно шумиш, 
о сину Радхи, доти, доки ти не бачиш Партхи. Але цей гучний шум буває зовсім неприпустимий для тебе, як  
невдовзі  ти побачиш  Партху  поблизу!  Справді,  ти бундючно гуркочеш, поки ти не опинився ще в межах 
досяжности  стріл  Пхалгуни.  Але  той  шум  твій,  буде  зовсім  недоступний  для  тебе,  коли  ти  будеш 
простромлений стрілами Партхи. Кшатрії виявляють свою перевагу за допомогою своїх рук, двічінароджені 
— словами своїми, Пхалгуна виявляє своє геройство за допомогою свого лука, а Карна — лише примарними  
бажаннями!».

Тоді у відповідь під зливою звинувачень сина Шарадвана, Карна, кращий з бійців, промовив: «Герої 
завжди гримлять гучно, подібно хмарам у період дощів, і подібно насінню, посіяному в підхожий час, швидко  
дають плоди. Я не бачу найменшого недоліку у героїв, які несуть важкий тягар бою, коли вони хвастаються з 
того або іншого приводу на головній ділянці битви! Бо коли людина подумки зважується нести тягар, то тут  
сама  доля  неодмінно  приходить  їй  на  допомогу.  Бажаючи нести  в  думках  своїх  важкий  тягар,  я  завжди 
приймаю необхідне рішення. Якщо ж я, діючи в бою, видаю гучний шум, то для тебе, о брахмане, яка ж може 
бути від цього втрата? Герої ніколи не гримлять дарма, подібно дощовим хмарам. Знаючи свою власну силу,  
мудрі  тому й гримлять гучно.  А позаяк сьогодні я повний рішучости швидко перемогти в бою Крішну й 
Пандава,  об’єднаних  разом,  тому  я  й  гримлю шумно,  о  сину  Гаутами!  Разом  зі  своїми  прихильниками,  
подивися на плоди цих гучних моїх шумів,  о  брахмане!  Убивши в бою синів Панду разом із  Крішною і  
сатватами, я віддам Дурьйодхані всю Землю, позбавлену перепон!».

К р і п а  с к а з а в :
Мною не може бути прийнята до уваги твоя недоладна балаканина, яка видає твої наміри, о сину сути,  

коли ти говориш зневажливо про обох Крішн і  Царя  справедливости — Пандава!  Адже безсумнівна  там  
перемога, о Карно,  де Крішна і Пандава, обоє майстерні в битві. Вони непереможні в бою навіть для богів,  
гандхарвів і  якшів,  істот людських, змій і  ракшасів,  — усіх  закованих у броні.  Юдхіштхіра,  син Дхарми,  
відданий брахманам. Він правдоустий і самоприборканий, шанує наставників і божества, та завжди відданий 
справедливості,  особливо ж він обізнаний на володінні зброєю. Він обдарований мудрістю і  він вдячний.  
Брати його всі наділені великою силою й добре навчені мистецтву володіння всіма видами зброї. Вони завжди 
виявляють шанобливість до старших, мудрі,  завжди справедливі  у  своїх вчинках і  уславлені.  А родичі  їх  
наділені  всі  доблестю  Індри.  Справжні  вої,  вони  цілком  віддані  пандавам:  Дхріштадьюмна,  Шикхандін,  
Джанамеджайя,  син  Дурмукхи,  Чандрасена,  Бхадрасена,  Кіртідхарман,  Дхрува,  Дхара,  Васучандра,  
Дамачандра, Синхачандра і Суведхана.

Також і  сини Друпади та сам Друпада,  знавець найвищої і  могутньої  зброї,  та цар матсьїв разом зі  
своїми молодшими братами, рішуче стоять за них. Шатаніка, Судашана, Шрутаніка, Шрутадхваджа, Баланіка,  
Джайяніка, Джайяшва, Ратхавахана, Чандродая, Камаратха, гарні брати Вірати, та обидва близнюка Накула і  
Сахадева, та п’ятеро синів Драупаді й ракшас Гхатоткача — всі вони борються заради пандавів. І тому немає 
для них загибелі. Адже і справді, весь всесвіт разом з богами, асурами та людьми, разом із сонмами якшів і  
ракшасів, разом з усіма слонами, зміями й іншими істотами можуть знищити цілком Бгіма і Пхалгуна, міццю 
своєї зброї. Що ж до Юдхіштхіри, то він одним лише своїм грізним поглядом може спалити всю землю! Як же 
ти,  о Карно, можеш наважитися перемогти в бою тих ворогів,  заради яких Шаурі,  наділений невимірною 

159



міццю, облачився в обладунки? Адже це — велика нерозсудливість з твого боку, о сину візника, бо ти завжди 
ризикуєш поборотися в битві з Шаурі!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Після таких слів,  звернених до нього,  Карна,  син Радхи, о  туре  з  роду Бгарати,  посміхаючись тоді, 

промовив  теж  наставникові  Кріпі,  синові  Шарадвана:  «Слова,  які  тобою  сказані  стосовно  пандавів,  о 
брахмане, усі  справедливі! Ці й багато інших чеснот видно у синів Панду.  Правда також і те, що Партхи 
непереможні в бою навіть богами на чолі з Васавою і разом з дайтьями, якшами, гандхарвами, пішачами,  
зміями та ракшасами. Однак, незважаючи на все це, я здобуду перемогу над партхами за допомогою дротика,  
даного мені Васавою! Адже дротик цей, даний мені Шакрою, ніколи не знає промаху, о двічінароджений! За  
допомогою його я вб’ю Савьясачина в бою! Коли ж буде вбитий Пандава, то Крішна і єдиноутробні брати  
Арджуни, ніколи не зможуть володіти Землею без допомоги Арджуни! І коли всі вони загинуть,  Земля ця  
разом з її морями залишиться тоді під владою голови кауравів без усяких для нього зусиль, о Гаутамо! В  
цьому світі всі цілі досягаються засобами правильної політики, — тут немає сумніву. Знаючи добре це, я тому  
й гримлю гучно, о Гаутамо!

Що ж до тебе самого, то ти старець і брахман за народженням, і не здатний до бою. Ти занадто любиш 
партхів. І в осліпленні так ненавидиш мене! Якщо так ти будеш говорити мені знову тут неприємне для мене, 
о  двічінароджений,  тоді,  витягши  свій  меч,  я  відітну  твій  язик,  о  нечестивцю!  Ти  бажаєш,  о  брахмане, 
вихваляти пандавів, щоб злякати всі війська кауравів, о зловмисний! З цієї нагоди також вислухай, як слід,  
слово  моє,  коли  я  буду  говорити,  о  двічінароджений!  Дурьйодхана  і  Дрона,  Шакуні,  Дурмукха,  Джайя, 
Духшасана, Врішасена, цар мадрів і ти сам теж, Сомадатта і Бхурі, також син Дрони й Вівіншаті — всі вони, 
майстерні в бою, перебувають тут,  одягнені в броні! Хто ж серед ворогів, навіть якщо він має міць рівну 
Шакрі, зможе перемогти їх на прі? Адже всі вони, названі мною — герої, вправні у володінні зброєю, наділені  
могутньою силою і прагненням до неба. Знавці морального закону й досвідчені в бою, вони змогли б убити  
навіть самих богів! Ці герої  будуть  твердо стояти на січі,  домагаючись знищення пандавів,  бо одягнені в  
броні, заради очільника кауравів, вони жадають його перемоги!

Я  вважаю,  що  перемога  залежить  від  долі,  навіть  у  відношенні  людей  найбільш  могутніх.  Коли 
міцнорукий  Бгішма  лежить,  простромлений  сотнею  стріл,  також  Вікарна  й  Читрасена,  Бахліка  та 
Джайядратха, Бхурішравас і Джайя, Джаласандха й Судакшина, а також Шала, найкращий з воїв-колісничних, 
і Бхагадатта, сповнений могутности, — коли ці й багато інших царів, непереможні навіть богами, герої всі, ще  
більш  сильні,  ніж  пандави,  лежать  на  ратнім  полі,  убиті  пандавами,  що  ти  вбачаєш  в  цьому  інше,  ніж  
втручання самої долі, о ниций з людей? А щодо тих, яких ти постійно вихваляєш, — ворогів Дурьйодхани, о 
двічінароджений, то й серед них найхоробріші вої вбиті сотнями й тисячами! Всі війська кауравів, і пандавів  
зменшуються неухильно. Я не бачу в цьому нітрохи могутності пандавів! З ними, яких ти завжди вважаєш 
настільки могутніми, о низький з двічінароджених, я постараюся, у міру своїх сил, поборотися в битві заради 
блага Дурьйодхани! Що ж до перемоги, то вона залежить від долі!».

Так вістить розділ сто тридцять третій у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 4
С а н д ж а й я  м о в и в :
Побачивши вуя свого, так грубо ображеного сином візника, нащадок Дрони, витягши меч свій, стрімко 

кинувся на останнього.
А ш в а т т х а м а н  с к а з а в :
Дивися, о Карно, злодумний, що я зроблю тобі  сьогодні! Зажди, о ница людино! Зараз я знесу тобі  

голову з пліч, о злостивий!
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
І коли він стрімко обрушувався на Карну, його втримали сам цар Дурьйодхана, о великий царю, і Кріпа,  

найкращий з двоногих.
К а р н а  м о в и в :
Цей брахман, низький з усіх і  злобливий, вважає себе хоробрим і вихваляє битву!  Відпусти його, о  

найчудовіший з роду Куру! Нехай він зійдеться з моєю міццю!
А ш в а т т х а м а н  с к а з а в :
Цю  провину  твою,  о  сину  сути,  ми  прощаємо  тобі,  о  зловмисний!  Однак  цю  підняту  пиху  твою 

Пхалгуна зіб’є з тебе!
Д у р ь й о д х а н а  н а  т е є :
О Ашваттхамане, заспокойся! Зволь пробачити, о милостивий! Авжеж бо, не треба тобі ніяк збуджувати 

гніву проти сина візника! Адже на тобі,  на Карні й Кріпі, на Дроні, на цареві мадрів та сині Субали лежить 
великий обов’язок! Заспокойся ж, о кращий з брахманів! Ген наближаються всі війська пандавів, бажаючи 
поборотися із сином Радхи! Адже вони підступають, о брахмане, викликаючи нас з усіх боків!

С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
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Карна  теж, найперший з воїв-колісничних, наділений великою доблестю, оточений видатними воями 
серед кауравів, немов Шакра — сонмами богів, стояв чекаючи, сповнений схованої потуги, натягнувши свій  
лук і покладаючись на силу своїх власних рук. І відбулася тоді битва між розгніваним Карною і пандавами, о  
великий царю, оголошувана голосними левиними риками. І тут пандави, о царю, і панчали, овіяні славою, 
побачивши Карну міцнорукого, підняли голосний шум, кричачи: «Це Карна! Звідки узявся Карна в цій лютій 
битві? Стій,  о Карно!  Поборися з  нами,  о злодумний,  о ниций з людей!».  Інші ж побачивши сина Радхи 
говорили,  з  очима,  червоними від  гніву:  «Нехай  цей зарозумілий  син візника,  з  коротким розумом,  буде  
вбитий царями-тиграми, всіма разом! Немає йому сенсу жити! Цей злобливий чоловік завжди надзвичайно 
ворожий до партхів! Слухняний думці Дурьйодхани, він є корінь усіх лих! Убийте його!», — так вигукуючи,  
кшатрії,  могутні  вої  на колісницях,  спонукувані  сином Панду,  ринулися  на  нього,  покриваючи сина сути 
густою зливою стріл, з метою вбити його.

Але побачивши всіх могутніх воїв-колісничних, які так обрушилися на нього, син сути не піддався і не  
відчув  найменшого  страху.  І  справді,  побачивши  те  надзвичайне  море  військ,  подібне  цілому  місту,  
доброзичливець твоїх синів, могутній і сповнений великої сили, непереможний у боях, діючи стрімко, почав 
хмарами стріл стримувати те військо з усіх боків, о туре з роду Бгарати! Тоді й Партхи стали стримувати його 
зливами стріл. Потрясаючи сотнями й тисячами своїх луків, вони боролися із сином Радхи, як колись сонми 
дайтьїв боролися із Шакрою. Однак ту зливу стріл, викликану володарями землі з усіх боків, Карна розвіяв  
густим потоком своїх власних стріл, о володарю! І битва та між ними, де кожна сторона жадала протидіяти  
подвигу іншої, нагадувала бій між Шакрою і данавами під час великої битви між богами і асурами. Вправність  
рук сина візника, яку ми спостерігали там, була настільки дивною, що всі його вороги, хоча й ревно докладали 
зусиль, не могли здолати його в бою. Відбивши ті хмари стріл, випущені ворожими царями, той могутній воїн 
на колісниці, син Радхи, послав свої гострі стріли, позначені його власним ім’ям, у ярма й дишлі, у парасолі й 
прапори, та у коней своїх ворогів.

І ось царі ті, жорстоко поцілені Карною і охоплені замішанням, заметушилися там і тут, подібно череді 
худоби в холоди. Цілі купи вмираючих коней, слонів і воїв-колісничних, бачили ми всюди там, поваленими 
Карною.  Вся  земля  там,  о  царю,  була  засіяна  навкруги,  впалими  головами  й  руками  героїв,  які  не 
відвертаються  від битви.  Через  убитих,  їхні  передсмертні  крики і  стогони,  бойовище придбало страшний 
вигляд, подібний до міста Вайвасвати.

Тоді цар Дурьйодхана, бачачи відвагу Карни, направився до Ашваттхамана й сказав йому такі слова:  
«Цей  Карна,  одягнений у  броні,  бореться  в  битві  з  усіма  ворожими царями.  Дивися,  це  вороже військо, 
знесилене  стрілами  Карни,  кидається  навтікача,  подібно  юрмиську  асурів,  розтрощеному  Картікейєю! 
Побачивши військо своє переможеним у бою мудрим Карною, ген наближається сюди Бібхатсу, з бажанням 
убити сина візника! Тож нехай будуть початі такі дії, щоб Пандава не зміг убити в бою, на наших очах, сина  
сути, могутнього воїна на колісниці!». Після таких слів, звернених до них, син Дрони й Кріпа, Шалья і син  
Хрідіки, могутній воїн на колісниці, побачивши Каунтейю, який наближався до них, наче Врітра — до війська 
богів, виступили всі проти Партхи, щоб визволити сина візника. Тоді й Карна виступив разом з ними, немов 
сам Шакра сповнений величі.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Побачивши  Пхалгуну,  охопленого  шаленством  і  подібного  Ямі,  коли  він  проявляється  у  вигляді 

Всенищителя  наприкінці  юґи,  о  суто,  що  робив  далі  Карна,  син  Вікартани?  Адже  той  могутній  воїн-
колісничний завжди суперничав з Партхою. Адже він завжди казав, що зможе перемогти Бібхатсу у лютій прі.  
Що ж, о візнику, потім чинив Карна, син Вікартани, коли раптово зустрівся йому незмінно смертельний ворог 
його?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Побачивши Пандава, який прямував на нього подібно слонові — на протиборчого слона, Карна зовсім 

безстрашно рушив проти Дхананджайї. Але того сина Вікартани, котрий так підступав з великою стрімкістю, 
Пандава, приборкувач ворогів, сповнений схованої сили, стримав неухильними стрілами.  Карна теж покрив 
його сіттю своїх стріл,  о  найгідніший! І  сильно розгніваний,  він потім простромив його трьома прямими 
стрілами.  Але  Партха,  наділений потугою,  не міг  стерпіти такої  спритности його рук.  І  той приборкувач  
ворогів послав у сина візника тридцять прямих стріл, відточених на камені, з блискучим вістрям. Наділений 
великою  силою  й  міццю,  він,  розлютившись,  поцілив  ще  однією  стрілою  йому  зап’ястя  лівої  руки, 
посміхаючись у той же час. І лук Карни випав з руки його, простромленої з такою силою. Але знову взявши  
той лук в одну мить, Карна, сповнений могутньої сили, ще покрив Пхалгуну хмарами стріл, виявляючи велику 
вправність рук. Але той потік стріл, випущений сином сути, о нащадку Бгарати, Дхананджайя розвіяв зливою 
своїх стріл, посміхаючись при цьому.

Підступаючи друг  до друга,  ті  два могутніх  лучника,  о царю, кожний жадаючи протидіяти подвигу 
іншого,  продовжували  покривати  один  одного  зливами  стріл.  І  та  битва,  яка  відбувалася  між  Карною  і  
Пандавою, була вельми надзвичайною, подібною сутичці двох диких слонів, розлютованих боротьбою через 
слониху, в час тічки. Тоді Партха, могутній лучник, бачачи відвагу Карни, з більшою моторністю розсік лук 
його, біля самого руків’я. І чотирьох його коней він відправив у житло Ями стрілами із серповидним вістрям. І 
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той  приборкувач  ворогів  також  зніс  із  тулуба  голову  візникові  Карни.  Потім  Партха,  нащадок  Панду, 
прохромив його,  чий лук  був  розсічений і чиї  коні та візник убиті,  чотирма стрілами. Але той бик серед 
людей,  вражений  так  стрілами,  швидко  зіскочивши  з  колісниці,  позбавленої  коней,  поспішно  зійшов  на  
колісницю Кріпи. Бачачи сина Радхи переможеним, твої війська, о туре з роду Бгарати, під зливами стріл  
Дхананджайї, розбіглися в усі боки.

Побачивши, що вони біжать, цар Дурьйодхана тоді, о царю, сам зупинив їх і сказав такі слова: «Досить  
вам бігти, о герої! Стійте твердо у битві, о тури серед кшатріїв! Я сам виступлю на прю, щоб убити Партху! Я  
сам уб’ю Партху разом з панчалами і сомаками! Сьогодні, коли я буду боротися із Власником лука Гандіви,  
Партхи  побачать  мою  відвагу,  подібну  доблесті  самого  Бога  смерти  при  загибелі  світу  наприкінці  юґи!  
Сьогодні вої побачать хмари моїх стріл, випущених тисячами, подібні польоту сарани. Сьогодні вої побачать 
мене в бою, коли я з луком у руці,  буду випускати зливи стріл,  немов хмара — потоки дощу наприкінці  
спекотної пори! Сьогодні в битві я здобуду перемогу над Партхою, за допомогою своїх прямих стріл! Стійте ж 
твердо в  бою,  о  герої,  і  відкиньте  свій  страх  перед  Пхалгуною!  Бо  зіштовхнувшись  із моєю доблестю, 
Пхалгуна  ніколи  не  зможе  витримати,  подібно  тому  як  океан,  житло макарів,  наштовхуючись  на  берег 
морський,  не  в  змозі  перебороти  його!».  Сказавши  так,  цар,  з  очима,  червоними  від  гніву,  оточений 
величезним військом, рушив, нескоримий, проти Пхалгуни.

Побачивши міцнорукого Дурьйодхану,  який відправляється на битву,  син Шарадвана,  наблизившись 
тоді  до  Ашваттхамана,  сказав  такі  слова:  «Цей  цар міцнорукий,  збожеволів від гніву й  хоче в  шаленстві 
поборотися із Пхалгуною. Він наслідує поведінці метелика, який бажає кинутися на палаючий вогонь! Поки  
ще цей тигр серед людей не поклав своє життя на наших очах, зіткнувшись із Партхою, відверни Каураву від  
такого згубного кроку! Поки ще хоробрий цар кауравів не досяг межі досяжности стріл Пхалгуни, швидко  
зупини його! Поки ще цар не перетворений на попіл жахливими стрілами Партхи, які нагадують змій, що 
тільки-но скинули свою стару шкіру, мусиш відвернути його від битви! У той час як ми перебуваємо тут, о  
милостивий, я вважаю зовсім неналежним, що цар повинен сам іти на битву проти Партхи, немов він не має в  
цьому собі  помічників! Я думаю,  що життя Кауравьї  навряд чи буде в безпеці,  якщо він буде боротися з 
Носієм діадеми Партхою, подібно тому як у слона, який схопився з тигром!».

Після таких слів, сказаних вуєм, син Дрони, кращий з носіїв зброї, швидко з’явився до Дурьйодхани і  
звернувся  до  нього  з  такими  словами:  «Поки  я  живий,  о  сину  Гандхари,  зволь  не  вступати  в  битву,  
зневажаючи  мною,  о  Кауравьє,  завжди  бажаючим  тобі  блага!  Адже  тобі  зовсім  не  слід  проявляти 
занепокоєння щодо перемоги над Партхою! Я стримаю Партху! Стій тут, о Суйодхано!».

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Наставник Дрона завжди захищає синів Панду, ніби власних синів своїх! Ти теж постійно проявляєш до  

них увагу,  о найперший з двічінароджених! Чи можливо, через моє нещастя,  твоя відвага в битві  завжди  
проявляється скромно? Чи ж може завдяки твоїй прихильності до Царя справедливости і до Драупаді? Ми не 
відаємо про істинну причину! Ганьба хай буде мені, жадібному, через якого всі друзі мої, що заслуговують 
радостей і непереможні у бою, знаходять найтяжче горе! Адже хто з найбільш видатних серед носіїв зброї,  
рівний самому Магадеві  в бою,  не здатний був  би розтрощити ворогів,  хоча б і  не був  він сином дочки  
Гаутами? О Ашваттхамане, будь прихильний і знищ цих ворогів моїх! Навіть боги не мають сил стояти в  
межах  досяжности  твоєї  зброї,  о  бездоганний!  Убий  панчалів  і  сомаків,  о  сину  Дрони,  разом  з  їхніми  
прихильниками! Інших же вб’ємо ми самі, захищені тобою.

Адже  ці,  о  брахмане,  сомаки  і  панчали,  овіяні  славою,  рискають  у  шаленстві  серед  моїх  військ,  
уподібнюючись лісовій пожежі! Стримай їх, о міцнорукий, а також і кекайїв, о найчудовіший з людей, бо  
захищені  Носієм  діадеми,  вони  знищать  усіх  нас  без  залишку!  На  самому початку,  чи  ж  потім буде  він  
вчинений тобою,  та  подвиг цей лежить цілком на  тобі,  о  найгідніший! Ти народився,  о  міцнорукий,  для  
знищення панчалів! Тож ти й очистиш увесь світ від панчалів, о непохитний! Саме так говорили ті хто досяг  
успіху в аскезі. І слово те здійсниться, як ними було сказано! Адже самі боги з Васавою на чолі, не в силі  
стояти в  межах досяжности твоєї  зброї.  А що вже говорити про Партху і  панчалів!  Ці  слова  мої  цілком 
правдиві!

Так вістить розділ сто тридцять четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 5
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Після таких слів,  сказаних Дурьйодханою,  син Дрони, нездоланний на прі,  вимовив у відповідь:  «О 

міцнорукий нащадку Куру,  це саме так,  як ти говориш, бо пандави милі  завжди й мені  самому,  і  моєму 
батькові! Точно так само й ми обоє милі їм! Але не так, однак, у бою, о нащадку Куру! Ми будемо, о братику 
мій, у міру своїх сил боротися безстрашно, зневажаючи самим життям! Я сам, Карна й Шалья, Кріпа й син 
Хрідіки змогли б знищити військо пандавів, як оком змигнути, о кращий з царів! Але й вони теж можуть, о 
нащадку Куру, в одну мить знищити військо кауравів, якщо, о міцнорукий, ми не будемо присутніми у битві! 
Треба нам поборотися з пандавами в міру наших сил, тоді як і вони жадають поборотися з нами! Однак міць,  
зіштовхуючись  із  міццю,  приходить  у  заспокоєння,  о  нащадку  Бгарати!  Військо  пандавів  неможливо 
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перемогти силою,  поки гараздують сини Панду!  Бо те,  що кажу я тобі,  суща правда! Сини Панду мають 
велику потугу. І до того ж вони борються заради самих себе. Так чому ж вони не в змозі будуть знищити твої  
війська, о нащадку Бгарати!

Ти, однак, о царю, надзвичайно жадібний. І ти облудник, о Каураво! Ти марнолюбний і підозрілий до 
всіх! І тому ти сумніваєшся навіть в нас! Щодо мене, то, борючись із усією рішучістю заради тебе, я готовий 
покласти своє життя! Я зараз відправляюся на битву заради тебе, о нащадку Куру! Я поборюся з ворогами й  
здобуду перемогу над кращими й видатними з них. Я буду боротися з панчалами, сомаками і кекайями,  а 
також з пандавами, щоб зробити приємне тобі, о приборкувачу ворогів! Сьогодні, обпалені моїми стрілами,  
панчали й сомаки розбіжаться в усі  сторони, як череди худоби від лева. Сьогодні царствений син Дхарми 
разом із сомаками, побачивши доблесть мою, буде вважати що весь світ складається з Ашваттхаманів. Син  
Дхарми, Юдхіштхіра зневіриться, побачивши панчалів разом із сомаками вбитими мною на раті! Я вб’ю всіх 
тих, о нащадку Бгарати, які будуть боротися проти мене у битві. Адже, опинившись у межах досяжности моїх  
рук, вони, о герою, не підуть сьогодні живими!».

Сказавши так твоєму синові  Дурьйодхані,  міцнорукий  Ашваттхаман ринувся  в  битву,  примушуючи 
тікати всіх  лучників.  І  він,  найкращий з  живих,  прагнув  у  такий спосіб  зробити  приємне твоїм синам.  І  
звернувшись тоді до панчалів і кайкейїв, син дочки Гаутами сказав їм: «Всі ви наносите удари по моєму тілу,  
о могутні вої на колісницях! Боріться завзято зі мною, виявляючи спритність у володінні зброєю!».  Після  
таких слів, звернених до них, всі вони обрушили зливи стріл на сина Дрони, подібно тому як хмари викидають  
потоки  дощу.  Але  відбивши  ті  стріли,  син  Дрони  вбив  десять  героїв-воїв  перед  очима  синів  Панду  й  
Дхріштадьюмни,  о  володарю!  Биті  так,  панчали  та  срінджайї,  залишивши  на  ратнім  полі  сина  Дрони,  
розбіглися  в  усі  боки.  Побачивши  тих  героїв-панчалів  при  втечі,  разом  із  сомаками,  Дхріштадьюмна,  о 
великий царю, кинувся проти сина Дрони в тій битві. І оточений сотнею хоробрих і непохитних у битві воїв-
колісничних, в мерехтінні золота і гуркоті обладунків, подібних дощовим хмарам, могутній воїн на колісниці,  
Дхріштадьюмна, син царя Панчала, бачачи воїв своїх поваленими, сказав тоді синові Дрони такі слова:

«О дурний сину наставника, що за користь тобі в убивстві простих воїв! Якщо ти справжній герой, то  
поборися зі мною в битві! Я вб’ю тебе! Стій тепер переді мною!». І слідом за цим, Дхріштадьюмна, сповнений 
доблести, ударив на сина наставника гострими й лютими стрілами, здатними проникати в життєво важливі  
місця. І ті швидколітні стріли, із золотим оперенням і блискаючими вістрями, здатні простромлювати будь-яке  
тіло, з’єднані в безперервну лінію, увійшли в тіло сина Дрони подібно тому, як у польоті бджоли, прагнучи 
меду, проникають у листя квітучого дерева. Глибоко поранений і охоплений сильною люттю, подібно змії на  
яку наступили ногою, гордовитий і безстрашний син Дрони зі стрілами у руці промовив своєму ворогові: «О  
Дхріштадьюмно, почекай хвилинку залишаючись на місці,  поки я не відправлю тебе в житло Ями своїми 
гострими стрілами!». І сказавши так, той згубник ворожих героїв, виявляючи велику вправність рук, покрив 
сина  Паршати  з  усіх  боків  хмарами  своїх  стріл.  Вкритий  так  стрілами  сина  Дрони,  нащадок  царя 
Панчалійського, непереборний на прі, став тоді паплюжити його такими словами:

«Ти не знаєш про моє походження, о брахмане, та й про обітницю мою! Ти повинен бути вбитий мною,  
о злочинний, після того як я вб’ю спочатку Дрону! Тому я не вб’ю тебе сьогодні, коли сам Дрона усе ще  
живий! Але після того як мине ця ніч і займеться світанок, о зловмисний, я вб’ю спочатку твого батька в бою, 
а  потім відправлю і  тебе теж у світ  покійних. Саме таке рішення прийняте мною в думці!  Тому,  будучи  
стійким, стримай поки що ту ненависть свою, котру ти маєш до партхів, і ту відданість, яку ти відчуваєш до 
кауравів!  Ти  всеодно  не  підеш  від  мене  живим!  Бо  той  двічінароджений,  який,  залишивши  обов’язки 
брахмана, віддається до обов’язку кшатрія, підлягає вбивству всіма людьми, як і сам ти, о низький з людей!».  
Після  таких  слів,  сказаних  сином  Паршати,  настільки  принизливих  і  образливих,  кращий  із  брахманів,  
Ашваттхаман, зібрав весь свій накипілий гнів і промовив у відповідь: «Стій, зупинися!». Немов спалюючи 
його очима, він дивився на сина Паршати. І важко дихаючи у гніві, подібно змієві, він покрив його своїми  
стрілами. Оточений усіма військами панчалів, міцнорукий Дхріштадьюмна, найчудовіший з воїв-колісничних, 
покритий так стрілами сина Дрони, о найкращий з царів, однак не похитнувся, покладаючись на свою власну 
міць. І у відповідь випустив він усілякі стріли в Ашваттхамана.

Обоє вони знову й знову протидіяли один одному в бою, де розігрувалася гра зі ставкою на життя, обоє 
не терплячи один одного, вони стримували друг друга хмарами своїх стріл. І ті могутні лучники випускали 
зливи стріл з усіх  боків.  Бачачи ту люту,  жахливу битву між сином Дрони й нащадком Паршати, сіддхи,  
чарани й ватіки високо оцінили їх. Наповнюючи небо і всі сторони світу хмарами своїх стріл і створюючи 
цими стрілами густий морок,  обидва воя продовжували боротися один з одним, невидимі для нас.  Немов 
пританцьовуючи в бою, з луками натягнутими в повне коло,  прагнучи взаємного вбивства й домагаючись 
перемоги друг  над  другом,  обоє  вони,  міцнорукі,  боролися  красиво,  з  великим мистецтвом і  спритністю.  
Побачивши їх обох,  схвалених у бою тисячами найперших воїв і  в лютій боротьбі,  подібних двом диким 
слонам у лісі,  з обох військ вирвався звук шаленої радости. Левині рики й кличі лунали там, і  сурмили в 
мушлі, о найгідніший! І музичні інструменти звучали там сотнями й тисячами. І під час тої лютої битви, що  
збільшує жах у боязких, здавалося, лише мить бій ішов тоді на рівних.
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Потім син Дрони, о великий царю, зробивши стрімкий натиск у битві, розсік прапор, лук і парасоль 
шляхетного  сина  Паршати  й  убив  обох  його  візників,  що  поганяли  підпряжних  коней,  і  головного  його 
візника, а також чотирьох його коней. І потім він, з невимірною душею, розвернув своїми прямими стрілами 
на втечу всіх панчалів, сотнями й тисячами. Побачивши той великий подвиг сина Дрони, який нагадує подвиг  
самого  Васави  в  бою,  військо  пандавів,  о  туре  з  роду  Бгарати,  затремтіло  від  страху.  Убиваючи  сотню 
панчалів сотнею стріл і трьох могутніх воїв-колісничних трьома гострими стрілами на очах у сина Друпади й 
Пхалгуни, той могутній воїн на колісниці, син Дрони, знищив більшу частину панчалів, які стояли перед ним. 
Притиснуті так на прі, панчали разом зі срінджайями, залишивши сина Дрони, пустилися на втечу, тоді як 
колісниці їх і прапори були поламані й розкидані. І перемігши в бою ворогів своїх, син Дрони, могутній воїн-
колісничний, видав гучний клич, подібний до гуркоту хмар наприкінці спекотної пори. Убивши безліч героїв,  
Ашваттхаман виглядав блискуче,  наче сяючий вогонь наприкінці юґи, після того як спопелив усіх істот. І  
уславлений в битві всіма кауравами, після того як він переміг тисячі ворогів, доблесний син Дрони блискав 
красою, як сам володар богів, коли він переміг сонми своїх ворогів.

Так вістить розділ сто тридцять п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 6
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Тоді Юдхіштхіра й Бгімасена, син Панду, о великий царю, оточили сина Дрони з усіх боків. Але тут цар 

Дурьйодхана, супроводжуваний сином Бхарадваджи, пішов проти пандавів у бій. І тоді запалала страшна січа,  
о великий царю, що збільшує страх у боязких. Амбаштхів, малавів, вангів, шибі й тригартів почав Юдхіштхіра 
в гніві відправляти юрбами у світ покійних. Бгіма також, порубавши абхішахів, шурасенів та інших кшатріїв,  
нездоланних на прі,  вкрив землю місивом із крови. Яудхеїв же, араттів, родовитих кшатріїв та мадраків у  
запалі  битви гострими стрілами відправив юрбами до світу покійних Носій діадеми.  Биті  швидколітними 
стрілами, слони почали падати на землю подібно двовершинним горам. Засіяна відрубаними хоботами слонів,  
усе  ще в  судомних  рухах,  земля  виглядала  красно,  наче  вкрита  повзучими  зміями.  І  через  упалі  царські  
парасолі в золоті, бойовище виглядало блискуче, немов небо наприкінці юґи, помережане сонцями, місяцями 
й іншими планетами (зірками).

В цей час, біля колісниці Власника гнідих коней (Дрона) піднявся шалений шум, серед якого чулися 
слова:  «Убивайте,  разіть  безстрашно,  простромлюйте,  рубайте  на  шмаття!».  Дрона,  однак,  сповнений 
сильного гніву, почав розтрощувати зброєю ваявья тих воїв, подібно тому як нескоримий вітер розганяє згуслі  
хмари. І трощені так Дроною, панчали розбіглися в страху на очах у Бгімасени й шляхетного Партхи. Тоді  
Носій діадеми та Бгіма, оточивши твоє військо потужним потоком колісниць, швидко підступили до нього. 
Бібхатсу, нападаючи з правої сторони, а Врікодара — з лівої, почали обоє дощити на сина Бхарадваджи двома 
густими зливами стріл. Срінджайї та панчали — могутні вої на колісницях, а також і матсьї разом із сомаками, 
о великий царю, пішли за тими двома братами. Точно так само й видатні з воїв-колісничних, майстерні на січі,  
прихильні твоєму синові, у супроводі великого війська рушили до колісниці Дрони, щоб підтримати його.

Тоді те військо бгаратів, знищуване Носієм діадеми, заморочене пітьмою і сном, знову почало зазнавати  
поразки.  Хоча вої  в ньому й були стримувані  Дроною і самим сином твоїм, але їх,  о великий царю, уже  
неможливо  було  зупинити  від  втечі.  Справді,  те  велике  військо,  розідране  стрілами  сина  Панду,  почало 
розбігатися  в  усі  сторони,  у  той  час  коли  світ  був  обкутаний  мороком.  Покинувши  запряжних  тварин  і 
колісниці, багато володарів людей розбіглися в різні боки, о великий царю, обійняті страхом.

Так вістить розділ сто тридцять шостий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 7
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Побачивши Сомадатту,  який розмахував  величезним луком,  Сатьякі  сказав  своєму візникові:  «Вези 

мене до Сомадатти! Бо не вбивши в бою ворога, найпідлішого з кауравів,  сина Бахліки, я не повернуся з  
битви, о візнику! І це слово моє правдиве!». І тоді візник погнав на битву швидких коней, породжених в країні  
Синдху,  білої, як мушлі масті, нелякливих до всякого звуку.  І ті коні, наділені швидкістю думки чи вітру,  
повезли Ююдхану, як у старожитні часи коні Індри, о царю, помчали його, коли він зібрався вбити дайтьїв.  
Побачивши того героя з роду Сатвата, який стрімко несеться на битву, Сомадатта, міцнорукий, безстрашно 
повернувся до нього.  Випускаючи зливи стріл,  як грозова хмара — потоки дощу,  він покрив ними онука  
Шині, наче хмара закриває сонце. Сатьякі також, у запалі бою, покрив безстрашно того бика з роду Куру  
зливами стріл з усіх боків, о туре з роду Бгарати! Але тут Сомадатта простромив шістдесятьма стрілами груди 
тому героєві з роду Мадгу. Сатьякі ж у відповідь, о царю, теж простромив його своїми гострими стрілами.

Посічені взаємно стрілами, два ті бика серед мужів, виглядали подібно двом квітучим деревам кіншука,  
що розпустилися гарними квітами в пору цвітіння. З тілами, усюди залитими кров’ю, обоє прославлених героя 
роду Куру і  Врішни дивилися один на одного ніби спалюючи один одного поглядами.  Мчачись на своїх 
колісницях, описуючи кола, ті два нищителя ворогів, страшні виглядом, нагадували собою дві хмари в час  
зливи. З тілами, пораненими й усюди посіченими стрілами, обоє вони виглядали, о великий царю, подібно  
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двом дикобразам. Покриті стрілами із золотим оперенням, вони сяяли блиском, о царю, подібно двом високим 
деревам у період дощів,  засіяним світлячками. З тілами, усюди збудженими від встромлених стріл, ті  два  
могутніх  воя  на  колісницях  виглядали  в  тому  бою  подібно  двом  розгніваним  слонам,  прикрашеним 
палаючими смолоскипами.

Тоді,  о  великий  царю,  могутній  воїн-колісничний  Сомадатта,  в  запалі  тої  битви,  розсік  стрілою,  
загостреною у вигляді півмісяця, величезний лук Мадгави. І відразу, з великою поспішністю, в той час коли  
стрімкість була надзвичайно важлива, він уразив його двадцятьма п’ятьма стрілами й знову — ще десятьма.  
Тоді, взявши інший, більш тугий лук,  Сатьякі швидко поцілив Сомадатту п’ятьма стрілами. Потім другою 
стрілою  із  серповидним  вістрям,  Сатьякі,  о  царю,  розітнув,  у  шалі  бою,  золотий  прапор  сина  Бахліки,  
посміхаючись при цьому. Сомадатта ж, побачивши свій прапор поваленим, безстрашно обсипав онука Шині  
двадцятьма п’ятьма стрілами.  Сатвата теж,  розгніваний у бою,  розсік гострою стрілою із  бритвоподібним 
наконечником лук лучника Сомадатти. Потім він вразив у багатьох місцях його самого, подібного слонові,  
позбавленого бивнів, о царю, сотнею прямих стріл із золотим оперенням.

Але тут  Сомадатта, могутній воїн на колісниці,  наділений великою силою, взявши інший лук,  зачав 
покривати Сатьякі зливою своїх стріл. І Сатьякі теж, збуджений гнівом у запалі битви, поцілив Сомадатту 
безліччю  стріл.  У  відповідь  і  Сомадатта  болісно  тнув  Сатьякі  густою  сіттю  своїх  стріл.  Але  тут  Бгіма,  
вступивши у бій заради Сатвата, ударив сина Бахліки десятьма стрілами. Сомадатта теж уразив безстрашно 
онука  Шині  своїми стрілами.  Тоді  син Бгімасени,  заради Сатвата,  метнув  важкий і  страшний,  із залізним 
вістрям кілок, у груди Сомадатти. Але той страшний виглядом кілок, який стрімко нісся на нього, Каурава в 
запалі бою розсік на дві частини, посміхаючись у той же час. І розсічений на дві частини, той величезний,  
гострий кілок упав подібно величезній вершині гори, розколотій громом.

Тоді Сатьякі, о царю, стрілою із серповидним вістрям розсік у тому бою лук Сомадатти і потім, п’ятьма 
стрілами — його шкіряний нарукавник. Чотирма ж іншими стрілами, він швидко відправив чотирьох його 
чудових коней до царя покійних, о нащадку Бгарати! А іншою прямою стрілою із серповидним вістрям той 
бик  з  роду Шині,  тигр  серед воїв-колісничних,  посміхаючись  при цьому,  зніс  із  плечей голову візникові  
Сомадатти.  Потім Сатвата,  о царю, послав у нього найстрашнішу видом стрілу,  блискучу,  подібну вогню,  
відточену на камені  й оснащену золотим оперенням.  І  випущена  могутнім  онуком Шині,  о  володарю,  та 
чудова, жахлива стріла пробила була стрімко йому груди, о нащадку Бгарати! І глибоко поранений могутнім 
Сатватою, міцнорукий Сомадатта, великий воїн на колісниці, упав з колісниці й відразу помер.

Побачивши там Сомадатту вбитим, могутні  вої-колісничні твої,  метнулися на Ююдхану,  поливаючи 
його потужною зливою стріл.  Побачивши ж Ююдхану під зливою стріл,  Юдхіштхіра з  великим військом 
рушив проти лав Дрони. І розлютований, Юдхіштхіра потім, почав своїми стрілами примушувати тікати й 
розсіювати потужні ряди твоїх військ, на очах у сина Бхарадваджи. Бачачи Юдхіштхіру, який так тіснив твої  
війська, Дрона, з очима, червоними від гніву, обрушився на нього з великою стрімкістю. І тут він простромив 
Партху сімома дуже гострими стрілами. Глибоко поранений ним, міцнорукий наставник, облизуючи куточки 
уст,  розсік  прапор Юдхіштхіри й  лук  його.  Але  з  великою поспішністю,  у  той час  коли стрімкість  була  
надзвичайно важлива, цар той, найкращий з усіх, — чий лук був розсічений, узяв у запалі бою інший лук, ще  
більш тугий та міцний. І цар тоді, тисячею стріл простромив Дрону разом з його кіньми, візником, прапором і  
колісницею. І все це здавалося вельми дивним!

Змучений ударами стріл і болем, Дрона тоді присів на хвилину на дно своєї колісниці, о найчудовіший з 
роду Бгарати!  Та за  хвилину опритомнівши,  він,  кращий з  двічінароджених,  перейнятий сильним гнівом,  
викликав до дії  зброю ваявья. Але тут  доблесний син Прітхи,  натягнувши свій лук,  безстрашно відбив ту  
зброю своєю такою ж зброєю, о нащадку Бгарати! Тоді Васудева, звернувшись до Юдхіштхіри, сина Кунті,  
сказав:  «Слухай,  о  Юдхіштхіро  міцнорукий,  про  те,  що  я  скажу  тобі!  Припини  боротися  із  Дроною,  о  
найперший з роду Бгарати! Адже Дрона завжди прагне схопити тебе в бою! Я вважаю неналежним для тебе 
боротися з ним. Той, хто створений для знищення Дрони, той завтра вб’є його. Тому залишивши наставника,  
відправляйся  туди,  де  перебуває  цар  Суйодхана  і  де  Бгіма,  тигр  серед  воїв-колісничних,  бореться  з  
кауравами!».

Почувши  слова  Васудеви,  Цар  справедливости  Юдхіштхіра,  подумавши  мить,  швидко  помчався  до 
місця страшної битви, де був зайнятий нищитель ворогів Бгіма, убиваючи твоїх воїв начебто сам Руйнівник із  
широко розкритою пащею. І оголошуючи землю сильним гуркотом своєї колісниці, подібно тому як грозова 
хмара оголошує всі десять сторін світу наприкінці спекотної пори, Пандава зайняв місце в тилу Бгіми, який  
нищив своїх ворогів. Дрона ж, також при настанні ночі, почав розтрощувати війська пандавів і панчалів.

Так вістить розділ сто тридцять сьомий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3 8
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
І коли відбувалася та люта пря, жахлива, коли світ був обкутаний пітьмою й пилом, о володарю землі,  

вої, що стояли на ратнім полі, не могли бачити один одного. І та велика, незвичайна битва, яка приводить до  
загибелі людей, слонів і коней, та, яка змушує підніматися від здригання волоски на тілі, відбувалася таким 
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способом, де вої керувалися одними лише припущеннями й різними іменами, які вони викрикували. Герої  
Дрона, Карна й Кріпа, Бгіма, син Паршати і Сатьякі вимотували один одного та війська протиборчої сторони,  
о кращий з царів! Війська обох таборів, знищувані з усіх боків тими могутніми воями на колісницях у пітьмі 
та пилові, розбігалися в усі боки. Справді, вої їх розбігалися всюди із тремтливими серцями. І тікаючи в тому 
бою,  о  великий  царю,  вони  піддавалися  повному  винищуванню.  Тисячі  могутніх  воїв-колісничних  теж 
убивали один одного в тій битві.  Нездатні нічого бачити в темряві,  вони втрачали почуття.  І все це було 
результатом порад твого сина. І справді, в той час коли все там було обкутане пітьмою, вої усі й ватажки  
військ, о нащадку Бгарати, були спантеличені.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
У той час як ви, занурені в морок, через нездатність розрізнити що-небудь і позбавлені своєї сили, були 

жорстоко притиснуті пандавами, яким був тоді стан ваших думок? І яким робом також, коли світ був поринув  
так у пітьму, о Санджайє, війська пандавів і мої теж знову розгледіли один одного?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Тоді всі загони війська кауравів, які залишилися після поразки, Дрона, давши наказ їхнім проводирям, 

знову згуртував в єдиний бойовий шик. Дрона став спереду, а Шалья — у тилу. Син же Дрони й син Субали  
розташувалися по обох боках.  А сам цар Дурьйодхана,  о царю, призначив себе для захисту всіх військ.  І  
сказав  Дурьйодхана  всім  загонам  піхотинців,  о  царю,  підбадьорюючи  їх  заохочувальними  словами: 
«Відклавши свою найвищу зброю, всі ви візьміть у руки палаючі світильники!». І спонукувані кращим з царів, 
вони тоді,  обрадувані,  взяли палаючі світильники. І  те військо кауравів,  вишикуване знову у бойові  лави,  
виглядало блискуче  вночі від світла вогнів світильників, від дорогих прикрас воїв і  від блискучої  чудової  
зброї. І в короткий час розміщені як слід, всі ті світильники швидко опромінили тоді військо. Справді ж, всі  
загони  війська,  що  обслуговуються  піхотинцями із  живленими оливою світильниками у  руках  виглядали 
велично,  немов хмари в  нічному небі  опромінені  спалахами блискавок.  І  коли військо  кауравів  було  так 
освітлене, Дрона, подібний до вогню, обпалюючи все навколо, сяяв блискуче, о царю царів, у своїй золотій  
броні, наче полуденне сонце облямоване осяйними променями.

Там  вогонь  тих  світильників  відбивався  тоді  на  золотих  прикрасах  і  дорогих  нішках  на  шиї,  на 
блискаючих сагайдаках і  на добре загартованій зброї  воїв.  Булави з харалужної  сталі,  блискучі  паригхи й  
дротики, коли вої з ними проносилися з кінця у кінець на колісницях, відбивали знову й знову, о нащадку  
Аджамідхи, сяйвом своїх променів палаючий блиск світильників. Парасолі й буйволові хвости, а разом з ними 
палаючі величезні головешки, о царю, а також золоті гірлянди, коли вони були мерехтіли при боках воїв,  
виглядали там надзвичайно красиво. Освітлюване світлом тих ламп і опромінене блиском зброї та прикрас, те 
військо,  о  царю,  сяяло  сильним  блиском.  Добре  загартована  зброя,  обагрена  кров’ю,  здатна  наносити  
ушкодження  тілу  у  руках  героїв,  створювала  там  сяйливий  блиск,  подібно  спалахам  блискавки  в  небі  
наприкінці спекотної пори. Обличчя воїв, які в стрімкому нападі на ворогів, для їх знищення, здригалися в  
пориві своєї люті, виглядали тоді красиво, подібно густим хмарам, спонукуваним вітром. Яким буває пожежа, 
палаюча у величезному лісі,  застеляючи навіть блиск сонця,  таким стало й освітлене,  страшне на вигляд  
військо твоє, о нащадку Бгарати, в час великої небезпеки. Бачачи те військо наше освітленим, партхи теж, з  
великою поспішністю, спонукали точно так само до цього загони піхотинців у всіх своїх військах. І ті тоді  
запалили світильники. На кожному слоні було встановлено по сім світильників, а на кожній колісниці по  
десять світильників. По два було розміщено на спині кожного коня, безліч інших було розташовано з боків і  
позаду колісниць, а ще інші — на ратищах прапорів. І у всіх їхніх військах — по сторонах і в тилу, спереду,  
навколо й посередині, було розміщено безліч інших світильників. І з палаючими смолоскипами у руках, вої  
походжали в обох протиборчих таборах.  У всіх військах загони піхотинців змішалися із  загонами слонів, 
колісниць і кінноти. А в середині війська пандавів стояли також і інші вої крім піхотинців, освітлюючи його з 
палаючими смолоскипами у руках. І освітлене тим військом, наше військо стало тоді ще більш блискучим,  
немов палаючий вогонь, ніби підсвічений подвійно від променів сяючим світилом-творцем дня. Блиск обох  
військ  поширившись  по  землі,  небі  й  усім  сторонам  світу,  здавалося,  ще  дужче  збільшився.  І  від  того 
яскравого світла і твоє, і їхнє військо стало зовсім чітко видне.

Пробуджені тим світлом, що досягало самих небес, сонми богів, о царю, юрби гандхарвів, якшів, асурів  
і сіддхів, а також апсари — усі з’явилися туди. І заповнене богами й гандхарвами, сонмами кращих з якшів і  
асурів та юрбами апсар, а також убитими героями, готовими піднестися на небо, те бойовище стало виглядати 
подібно  самим небесам.  Повне  колісницями,  конями й  слонами,  яскраво  освітленими від  світильників,  з  
розгніваними воями та з кіньми, пораненими і бродячими полем без вершників, те велике військо, з воями-
колісничними, конями і слонами, вишикуваними в бойові лави, стало подібне бойовим лавам богів і асурів,  
протиборчих один одному. І в тій нічній битві, між богоподібними людьми, густий потік дротиків заміняв  
лютий вітер, величезні колісниці — хмари, гуркіт колісниць та іржання коней — гуркоти грому, потоки стріл 
служили зливами, а кров воїв і  тварин заміняла водяні потоки. І там найперший із брахманів,  шляхетний  
Дрона, подібно могутньому полум’ю обпалюючи пандавів, нагадував полуденне сонце наприкінці дощової  
пори, що спалює все своїми променями, о володарю людей!

Так вістить розділ сто тридцять восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 3 9
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Коли світ, обкутаний перед цим пітьмою й пилом, був у такий спосіб освітлений, герої зійшлися тоді, 

жадаючи вбити один одного. І борючись у битві, о царю, ті вої, озброєні списами, мечами та іншою зброєю,  
дивилися один на одного під впливом взаємних минулих образ. З тисячами світильників, що палають з усіх  
боків, бойовище освітлювалося тоді блиском, подібно небу засіяному зірками, о нащадку Бгарати! Із сотнями 
палаючих  смолоскипів,  земля  виглядала  надзвичайно  гарно.  Справді,  земля,  здавалося,  була  охоплена  
пожежею,  як  це  буває  при  загибелі  світу.  Всі  сторони  світу  палали  від  тих  світильників,  розташованих 
навкруги,  і  здавалися  подібними  до  дерев,  засіяних  світлячками  ввечері,  в  період  дощів.  Вої-герої  тоді 
сходилися один на один з такими ж героями, слони зіштовхувалися зі слонами, вершники з вершниками, а вої  
на колісницях сходилися із кращими з таких же воїв, сповнені радости, в ту страшну ніч, за наказом твого 
сина. Потім Арджуна, о великий царю, з великим спритом почав трощити військо кауравів, перекидаючи всіх 
царів.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
У той час як нескоримий Арджуна,  розлючений і нездатний терпіти подвигів кауравів, проникнув у  

військо сина мого, якими були тоді ваші думки? Що подумали вої, коли той мучитель ворогів вдерся в їхні  
лави? І про що також подумав Дурьйодхана, що б можна було почати в першу чергу? І хто з воїв вступив у бій 
проти  того  героя,  приборкувача  ворогів?  Хто  охороняв  праве  колесо  Дрони  й  хто  —  ліве  колесо  його 
колісниці? Хто з героїв перебував у тилу того бійця-героя? І хто були ті, які йшли поперед нього, коли той 
нищив ворогів на прі? Той могутній і непереможний лучник, що проникнув у ряди панчалів, той тигр серед  
людей, сповнений великої відваги, котрий ніби пританцьовуючи шляхом проходження своєї колісниці, спалив 
своїми  стрілами  цілі  скупчення  колісниць  панчалів,  немов  лютий  вогонь,  — яким же  чином,  той  Дрона 
знайшов свою смерть? Адже ти завжди говориш про ворогів моїх як про незворушних і непереможних. Однак  
же про моїх воїв ти повідомляєш лише, що вони вбиті, пригнічені та тікають, а про воїв-колісничних, лише  
одне: що вони позбавлені своїх колісниць у всіх битвах, де вони борються!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Зрозумівши  намір  Дрони  боротися,  Дурьйодхана  в  ту  ніч,  о  великий  царю,  звернувшись  до  своїх 

слухняних братів: Вікарни, Читрасени й Магабахи — кауравів, Дурдхарши й Диргхабахи, та до усіх тих, які  
йшли за ним, сказав: «О герої, сповнені великої доблести, всі ви захищайте старанно Дрону з тилу! Син же 
Хрідіки буде охороняти праве колесо, а Шалья — ліве колесо його колісниці!». Із цими словами твій син  
спонукав виступити поперед усіх тих хоробрих і могутніх воїв-колісничних з лав тригартів, які залишилися  
після своєї поразки. І він сказав їм:

«Позаяк наставник вельми рішучий у січі,  пандави теж борються з великим завзяттям. Захищайте ж  
його дуже  старанно,  у  той час  як він трощитиме ворогів.  Адже Дрона  могутній  у  битві.  Він  має  велику  
спритність рук і сповнений великої відваги. Він може перемогти самих богів, — а що вже казати про партхів 
разом із сомаками! Всі ви, однак, о могутні вої на колісницях, захищайте Дрону від царевича Панчалійського  
— Дхріштадьюмни, могутнього воїна-колісничного! Серед військ пандавів я не бачу, окрім Дхріштадьюмни, 
такого воїна, який зможе перемогти Дрону в бою, о царі! Тож я вважаю, що нам необхідно всіма силами  
захищати того сина Бхарадваджи! Захищений нами, він безсумнівно вб’є сомаків і срінджайїв, разом з їхніми  
царевичами.  І  коли  будуть  убиті  всі  срінджайї  на  чолі  війська  пандавів,  син  Дрони  вб’є,  без  сумніву,  
Дхріштадьюмну в бою. Тоді й Карна, могутній воїн, переможе Арджуну. І сам я теж, одягнений ув обладунки, 
здобуду перемогу над Бгімасеною. І зовсім очевидно, що ця перемога моя буде на довгі часи. Тому захищайте  
в бою Дрону, о могутні вої-колісничні!». Сказавши так, о кращий з роду Бгарати, син твій Дурьйодхана дав 
потім наказ своєму війську виступити у тій суцільній темряві. Й тоді вибухнула вночі страшна битва, о туре з 
роду Бгарати, між обома військами, кожне з яких жадало перемоги над іншим. Арджуна почав вимотувати  
військо  кауравів,  а  каурави  почали  жорстоко  тіснити  Арджуну,  обсипаючи  взаємно  один  одного  різною 
зброєю. Син Дрони — царя панчалів, і сам же син Бхарадваджи — срінджайїв покривали в бою прямими  
стрілами.  І  в  той  час  як  війська  пандавів  і  панчалів  з  однієї  сторони  і  війська  кауравів  —  з  іншої,  о 
найгідніший, знищували одне одного, піднявся страшний шум на ратнім полі. І битва в ту ніч була настільки 
страшною і шаленою, подібної якій ніколи раніше не бачили ні ми ні попередники наші.

Так вістить розділ сто тридцять дев’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 0
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Коли  відбувалася  так  страшна  нічна  битва,  о  володарю народів,  несучи  загибель  всім  істотам,  син 

Дхарми Юдхіштхіра, звернувшись до пандавів і панчалів разом із сомаками, сказав: «Підступайте сміливіше і  
нападайте на самого Дрону, з наміром убити його!». І за наказом царя, о царю, панчали і сомаки кинулися 
проти самого лише Дрони, видаючи страшні лементи. Охоплені шаленим гнівом і ми самі, голосно кричачи у 
відповідь, ринулися проти них, у міру своєї доблести, відваги й сили. Крітаварман, син Хрідіки, наскочив на  
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Юдхіштхіру,  у  той час як той прагнув  ударити  на  Дрону,  — подібно тому як збуджений  від тічки слон 
кидається на збудженого слона. Проти онука Шині, який сіяв усюди хмари стріл, рушив, о царю, каурава  
Бхурі  на  головній ділянці  бою.  Сахадеву,  сина  Панду,  могутнього  воїна на колісниці,  о  царю,  стримував 
Карна, син Вікартани, коли той підступав,  щоб схопити Дрону.  А проти Бгімасени, який нападав подібно 
нищівному богові смерти з відкритою пащею, став у тій битві сам Дурьйодхана.

Шакуні,  син Субали,  о  царю,  діючи стрімко,  стримував  кращого з  воїв Накулу,  майстерного у всіх 
прийомах ведення  бою.  А Шикхандіна,  найкращого з  воїв-колісничних,  коли він  їхав на  своїй  колісниці, 
стримував,  о царю,  Кріпа,  син Шарадвана.  Пратівіндхью,  котрий рішуче  підступав  на своїх конях,  мастю 
подібних до павичів, стримував, о великий царю, борючись запекло, Духшасана. Сина Бгімасени Гхатоткачу,  
обізнаного в застосуванні сотні чар, коли він рвався вперед, стримував Ашваттхаман, проявляючи повагу до 
свого  батька.  Врішасена  ж  стримував  у  бою  могутнього  воїна  Друпаду,  разом  з  його  військом  і 
послідовниками,  які  намагалися  захопити  Дрону.  Цар  мадрів,  сильно  розгніваний,  стримував,  о  нащадку 
Бгарати, Вірату, коли той швидко нападав з метою вбивства Дрони. Шатаніку ж, сина Накули, шаленого в  
бою, стримував Читрасена, швидко відбиваючи стрілами, у той час як той завзято прагнув вперед, з наміром 
убити Дрону. А Арджуну, могутнього і найчудовішого з воїв-колісничних, який рушив уперед, стримував, о 
великий царю, Аламбуса, володар ракшасів.

Далі,  Дхріштадьюмна,  царевич Панчали,  з  веселим виглядом стримував  могутнього  лучника  Дрону, 
який так трощив ворогів на раті.  Так само інших могутніх  воїв-колісничних, на стороні синів Панду,  які  
виступали проти Дрони, стримували,  о царю, з великою силою інші твої  вої  на колісницях.  Вершники на  
слонах швидко зіштовхуючись із воями ж на слонах у тій лютій прі, здавалося билися друг із другом сотнями  
й тисячами. Глибокою ніччю, о царю, коні, стрімко наскакуючи друг на друга, виглядали подібно крилатим 
горам.  Вершники сходилися з  вершниками один на  один,  о  великий царю,  озброєні  списами,  дротиками, 
мечами,  видаючи  голосні  лементи.  Там  велика  кількість  людей  боролася  юрбами,  разячи  один  одного 
булавами й палицями, та іншою різною зброєю.

Крітаварман, син Хрідіки,  збуджений гнівом, стримував  сина Дхарми Юдхіштхіру,  подібно тому як 
берег морський стримує буремний океан. Юдхіштхіра, однак, простромивши сина Хрідіки п’ятьма стрілами,  
знову поцілив його двадцятьма й крикнув: «Стривай-но, зупинися!». Але тут Крітаварман, розлютившись, о  
найгідніший, утнув лук сина Дхарми стрілою із серповидним вістрям і влучив у нього самого сімома стрілами.  
Тоді,  взявши інший лук,  син Дхарми Юдхіштхіра вразив сина Хрідіки в обидві  руки  й у груди  десятьма  
стрілами. І той воїн з роду Мадгу, прохромлений так сином Дхарми в бою, о найгідніший, затремтів від гніву 
й жорстоко вразив Юдхіштхіру сімома стрілами. Партха ж, розсікши його лук, а також і шкіряний нарукавник,  
послав  у  нього,  о  царю,  п’ять  гострих  стріл,  добре  відточених  на  камені.  І  ті  люті  стріли,  пробивши 
дорогоцінний його, блискучий золотий панцир, увійшли в землю, точно змії — у мурашник.

В одну мить Крітаварман, взявши інший лук, стрілив Пандава шістдесятьма стрілами й візника його — 
десятьма. Пандава ж, з невимірною душею, поклавши свій величезний лук  на колісниці,  о кращий з роду 
Бгарати, метнув у нього дротик, який нагадує собою змію. І той величезний дротик, в блиску золота, пущений 
Пандавою, пробивши наскрізь правицю Крітавармана, увійшов у землю. Але в цей саме час Партха, взявши 
знову свій лук, покрив сина Хрідіки хмарою прямих стріл. Тоді хоробрий Крітаварман, найперший воїн на 
колісниці  серед  врішніїв,  менш  ніж  за  мить,  позбавив  у  тому  бою  Юдхіштхіру  коней,  його  візника  та  
колісниці. Слідом за тим, старший син Панду взяв меч і щит. Але той нащадок роду Мадгу, в запалі бою,  
потрощив їх гострими стрілами.

Тоді, взявши непереборну сулицю з ратищем прикрашеним золотом, Юдхіштхіра стрімко послав її в  
сина Хрідіки. І ту сулицю, пущену з рук Царя справедливости в нього, на льоту, син Хрідіки, виявляючи велію 
вправність рук, розсік на дві частини, посміхаючись при цьому. Потім він обсипав сина Дхарми сотнею стріл  
і, збуджений гнівом, розсік його панцир гострими стрілами. І той панцир шляхетного Юдхіштхіри, розсічений 
стрілами сина Хрідіки, розпався на уламки, упавши з нього, о царю, подібно розсипу зірок, які скотилася з 
неба.  З  луком  розсіченим,  з  розбитими  обладунками,  позбавлений  колісниці  й  жорстоко  битий  стрілами  
супротивника, син Дхарми Юдхіштхіра поспішно вийшов з поля бою. Крітаварман же, сповнений могутньої  
сили, перемігши Юдхіштхіру, сина Дхарми, знову почав охороняти колесо колісниці Дрони.

Так вістить розділ сто сороковий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 1
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Бхурі, о царю, в тій січі стримував онука Шині, кращого з воїв-колісничних, який завзято підступав до 

нього, подібно слонові, що прагне вгамувати спрагу. Але ось Сатьякі, розлютований, швидко поцілив йому у 
груди п’ятьма гострими стрілами. І в нього потекла кров. Точно так само і Каурава простромив, у шалі битви, 
груди онукові Шині, одержимого в бою, десятьма гострими стрілами. Обоє вони, о великий царю, з очима,  
червоними від гніву, натягаючи з люттю свої луки, почали жорстоко вражати один одного стрілами. І тоді як 
обоє вони, сповнені гніву й подібні до Всеруйнівника Ями, метали свої стріли, о великий царю, злива цих  
стріл була вельми жахлива. Покриваючи один одного стрілами, о царю, обоє вони стояли друг перед другом в 
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тому двобої.  І  тільки на  короткий час  битва  та  була  начебто рівною.  Тоді,  о  великий царю,  онук  Шині, 
палаючи гнівом і посміхаючись у той же час, розсік, у запалі бою, лук шляхетного Кауравьї. І розсікши його  
лук, він швидко тоді простромив йому груди дев’ятьма гострими стрілами й крикнув: «Стій, зупинися!».

Глибоко поранений могутнім ворогом своїм, той приборкувач ворогів, узявши інший лук,  поцілив у  
відповідь воїна з роду Сатвата. І поранивши героя з роду Сатвата трьома стрілами, о володарю народів, Бхурі 
розсік його лук дуже гострою стрілою із серповидним наконечником, посміхаючись при цьому. Втративши 
так свій лук,  о  великий царю,  Сатьякі,  збожеволівши від гніву,  метнув  дротик,  що відрізняється великою 
стрімкістю,  у груди  своєму супротивникові.  І  з  тілом,  пробитим тим дротиком,  той упав  із  найчудовішої  
колісниці, весь залитий кров’ю, начебто яскраво-променисте сонце випадково скотилося з неба.  Побачивши 
того героя вбитим, могутній воїн Ашваттхаман кинувся притьмом проти онука  Шині  й облив його потоком 
стріл, подібно тому як хмара поливає зливою гору Меру.  І до нього, який люто линув до колісниці онука  
Шині,  звернувся  могутній  воїн  на  колісниці  Гхатоткача,  о  царю,  випустивши голосне  ревіння:  «Стривай,  
зупинися, о сину Дрони! Ти не підеш від мене живим! Я вб’ю тебе сьогодні, як володар Сканда убив демона  
Махішу! Сьогодні, на ратнім полі, я вижену з тебе всяке бажання до битви!».

Сказавши так, той ракшас, згубник ворожих героїв, з очима мідно-червоними від гніву, обрушився в 
люті на сина Дрони, подібно тому як лев кидається на царя слонів. І Гхатоткача облив дощем стріл, розміром з 
вісь колісниці, сина Дрони, бика серед воїв-колісничних, немов хмара викидає зливи дощу. Але ту зливу стріл, 
яка обрушилася на нього, син Дрони швидко розігнав стрілами, подібними до отруйних змій, посміхаючись 
при цьому. Потім він обсипав того володаря ракшасів Гхатоткачу сотнями гострих, стрімких стріл, здатних 
проникати у життєво важливі місця, о приборкувачу ворогів! І вкритий так його стрілами, ракшас, на головній 
ділянці  бою,  виглядав  велично,  о  великий  царю,  мов  дикобраз  вкритий  голками.  Тоді  доблесний  син 
Бгімасени,  сповнений люті,  почав  шматувати  сина  Дрони лютими стрілами,  що проносяться  зі  свистом і 
гуркотом грому. Він вражав його стрілами із бритвоподібним вістрям і з наконечником у вигляді півмісяця, і  
довгими, і з вістрям у вигляді жаби, а також з наконечниками у вигляді кабанячого вуха й списоподібними, і  
гострими, і з гачкоподібним вістрям.

І наче вітер розганяє могутні хмари, син Дрони, сповнений великої сили, без найменшого розладу своїх 
почуттів знищив у гніві своїми страшними стрілами, наділеними за допомогою мантр силою чудесної зброї, ту 
нестерпну й незрівнянну зливу зброї,  яка безперестану падала на нього,  своїм шумом нагадуючи гуркоти  
грому. І здавалося тоді, начебто в повітряному просторі відбувався інший бій між стрілами замість ратників,  
страшний для погляду, о великий царю, збільшуючи радість воїв. Від іскор і спалахів при зіткненні зброї у  
повітрі, небо виглядало тоді дивовижно, немов засіяне світлячками при настанні ночі. Покривши всі сторони 
світу хмарами своїх стріл, син Дрони потім обсипав ними ракшаса, щоб зробити приємне твоєму синові. І  
коли серед ночі знову відновилася битва, між сином Дрони і ракшасом відбулася сутичка, як колись — між 
Шакрою і  Прахрадою.  Тоді  Гхатоткача,  сильно розгніваний,  ударив  його  в  груди  десятьма стрілами,  що 
нагадують руйнівний вогонь наприкінці юґи. І простромлений тими влучними стрілами ракшаса, могутній син 
Дрони  захитався  в  бою,  подібно  дереву,  похитнутому  вітром.  І,  притулившись  до  ратища  прапора,  він 
знепритомнів.

Тоді все військо твоє, о володарю людей, вигукнуло «Леле! Овва!», бо всі вої твої подумали, що сина 
Дрони вбито, о володарю народів! Навпаки ж, побачивши Ашваттхамана в такому стані, панчали і срінджайї  
видали левиний рик. Отямившись же, могутній Ашваттхаман, нищитель ворогів, сильно натягнувши тоді лук  
шуйцею, аж до самого вуха, швидко випустив з нього страшну, найчудовішу стрілу, подібну до жезла самого 
Ями,  цілячись у Гхатоткачу.  І  та  дивовижна стріла,  люта й добре оперена,  простромивши наскрізь груди 
ракшаса, увійшла в землю, о володарю землі! Глибоко вражений сином Дрони, пихатим на прі, о великий 
царю,  той володар ракшасів,  наділений могутньою силою,  присів  на  дно колісниці.  Бачачи сина Хідімби 
непритомним, візник його, охоплений сум’яттям, з великою поспішністю вивіз його з поля бою, відвозячи  
подалі  від  сина  Дрони.  Поранивши так у  бою володаря  ракшасів  Гхатоткачу,  могутній  син Дрони видав 
пронизливо-голосний клич. І вельмишановний твоїми синами й усіма воями, о нащадку Бгарати, він блискав 
тілесною красою, подібно полуденному сонцю.

Щодо Бгімасени, який бився спереду колісниці сина Бхарадваджи, то цар Дурьйодхана сам вдарив його 
безліччю  гострих  стріл.  Бгімасена  теж  простромив  його  у  відповідь  дев’ятьма  стрілами,  о  найгідніший! 
Дурьйодхана ж у свою чергу поцілив його двадцятьма стрілами. Вкриті так, взаємно, стрілами на ратнім полі, 
обоє  вони  виглядали  подібно  сонцю  й  місяцю  закритому  купами  хмар  на  небі.  Тоді  цар  Дурьйодхана  
простромив Бгіму п’ятьма опереними стрілами, о кращий з роду Бгарати, і крикнув: «Стій-но, зупинися!». Але 
тут Бгіма, розсікши лук його й прапор дев’ятьма стрілами, вразив самого царя, найчудовішого з кауравів,  
випустивши в нього дев’яносто прямих стріл. Тоді Дурьйодхана, сповнений гніву, о найгідніший, метнув у  
відповідь  на  Бгімасену  безліч  стріл,  о  царю,  на  очах  у  всіх  воїв.  Відбивши  ті  стріли,  випущені  з  лука  
Дурьйодхани, Бгіма вразив царя кауравів двадцятьма п’ятьма короткими стрілами. Дурьйодхана однак, сильно 
розгніваний, о найгідніший, розсік лук Бгімасени стрілою із бритвоподібним вістрям і вдарив його самого у  
відповідь десятьма стрілами.
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Тоді, взявши інший лук, могутній Бгімасена швидко простромив царя сімома гострими стрілами. Але  
навіть і цей лук його, миттєво розсік Дурьйодхана, виявляючи велику вправність рук. Так само розсік він і  
другий, і третій, і четвертий, і п’ятий лук свого супротивника. І кожний лук, який не брав Бгіма, о великий 
царю, щораз розсікав твій син, шалений від збудження, прагнучи перемоги, о високий володарю! В той час як 
один за одним, кожний лук його був розітнутий знову й знову, Бгіма метнув тоді в запалі бою блискаючий 
дротик, цілком зроблений із заліза. І дротик той, перш ніж він зміг досягти його, цар кауравів розсік на три  
частини, на очах у всіх воїв і самого Бгіми, шляхетного. Тоді Бгіма, о великий царю, закрутивши важкою,  
блискучою палицею, метнув її з великою силою в колісницю Дурьйодхани. І та важка палиця геть розтрощила  
коней і візника твого сина в бою, о туре з роду Бгарати! Син же твій, о царю царів, швидко перескочив зі своєї 
прикрашеної золотом колісниці на колісницю шляхетного Нандаки.

Тоді Бгіма, вважаючи сина твого, могутнього воїна на колісниці, убитим, видав голосний левиний клич,  
лякаючи кауравів. Твої вої також вважали царя вбитим. І всі вони підняли з усіх боків крик «Овва! Леле!».  
Почувши  крики  всіх  тих  переляканих  воїв  і  почувши  також,  о  царю,  клич  шляхетного  Бгімасени,  цар 
Юдхіштхіра теж вирішив тоді, що Суйодхану вбито, і стрімко направився туди, де був Врікодара, син Прітхи.  
А панчали, кекайї, матсьї та срінджайї, о володарю народів, кинулися всією потугою своєю проти Дрони,  
воліючи  поборотися  з  ним.  І  там відбулася  жахливо люта  пря,  між Дроною і  його  ворогами.  І  обкутані  
суцільною пітьмою, вої по обидва боки разили й убивали один одного.

Так вістить розділ сто сорок перший у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 2
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Карна, син Вікартани, о володарю народів, стримував у тій битві Сахадеву, який швидко підступав щоб  

схопити Дрону, о нащадку Бгарати. Але тут Сахадева, простромивши сина Радхи дев’ятьма швидколітними  
стрілами, знову поцілив його десятьма гострими, прямими стрілами. У відповідь,  Карна вразив його сотнею 
прямих стріл і, виявляючи велику вправність рук, миттєво розсік його натягнутий лук. Тоді, взявши інший 
лук, доблесний син Мадрі вдарив Карну двадцятьма стрілами. І видовище те здавалося вельми дивним! Але 
тут Карна, убивши коней Сахадеви прямими стрілами, швидко відправив його візника стрілою із серповидним 
вістрям у житло Ями. І позбавлений колісниці, Сахадева взяв тоді меч і щит. Але навіть і ту зброю розбив  
Карна  своїми стрілами,  посміхаючись  при цьому.  Тоді  Сахадева,  в  запалі  бою,  послав  у  колісницю сина 
Вікартани величезну, важку, блискаючу золотом палицю. Але ту стрімку в леті палицю, пущену Сахадевою,  
Карна відбив своїми стрілами й змусив її впасти на землю.

Побачивши свою палицю розтрощеною, Сахадева з великою поспішністю метнув у Карну дротик. Але й 
той дротик його він розсік своїми стрілами. Швидко зіскочивши тоді із чудової своєї колісниці, о великий 
царю, і з гнівом дивлячись на Карну, який стояв перед ним, Сахадева схопив колесо колісниці й кинув його в 
колісницю сина Адхіратхи. І те колесо, яке стрімко неслося на нього, подібно піднятому колесу смерті, син  
візника розсік багатьма тисячами стріл. Коли ж колесо у своєму призначенні виявилося даремним, через дії  
того шляхетного героя, Сахадева, стримуваний його стрілами, покинув поле бою. Переслідуючи його недовго, 
син Радхи, о туре з роду Бгарати, сказав Сахадеві, злегка посміхаючись, о володарю народів, такі слова: «Не  
борися, о герою, у битві, з воями на колісницях, які перевершують тебе! Борися з рівними собі, о сину Мадрі! 
Не сумнівайся ж у словах моїх!». Потім торкнувшись його кінцем лука, він промовив знову: «Ген-де Арджуна 
завзято бореться в битві з кауравами. Рушай туди, о сину Мадрі, або вертайся додому, якщо тобі завгодно!».

Сказавши йому так, Карна, кращий з воїв-колісничних, посміхаючись, рушив на своїй колісниці проти 
військ панчалів і пандавів. І той згубник ворогів, могутній воїн на колісниці, вірний даному слову, не вбив  
сина Мадрі, хоча він уже й був приречений на смерть, пам’ятаючи, о царю, про слова Кунті. А Сахадева тоді,  
впавши духом, змучений стрілами, о царю, і жалами слів Карни, сповнився відрази до життя. І в запалі бою 
того, могутній воїн на колісниці, з великою поспішністю зійшов на колісницю Джанамеджайї, шляхетного  
царевича Панчали.

Тим часом  цар  мадрів  (Шалья)  покривав  хмарами  стріл  Вірату,  могутнього  лучника,  разом  з  його 
військом,  яке  швидко прямувало,  щоб схопити Дрону.  І  між обома завзятими лучниками,  на ратнім полі  
відбулася битва, о царю, подібна тій, яка відбувалася колись між Джамбхою і Васавою. Цар мадрів, о великий 
царю, стрімко вдарив на Вірату, володаря війська, сотнею гострих стріл. Але його простромив у відповідь цар 
Вірата вісьмома гострими стрілами й потім знову — сімдесятьма трьома й знову ще — сотнею стріл. Але тут  
володар мадрів, убивши в бою його коней, повалив візника й прапор його із приступки колісниці. Однак,  
швидко  зіскочивши  з колісниці,  коні  якої  були  вбиті,  Вірата,  могутній  воїн,  став,  натягаючи  свій  лук  і  
випускаючи гострі стріли. Побачивши брата, позбавленого своїх коней, Шатаніка швидко примчався до нього  
на колісниці, на очах у всіх воїв. Але помітивши Шатаніку,  який підступав в розпал жорстокої битви, цар  
мадрів простромив його безліччю стріл і відправив у житло Ями.

Коли  ж був  убитий  той герой  Шатаніка,  Вірата,  найперший з  воїв-колісничних,  швидко  зійшов на 
колісницю  полеглого  героя,  прикрашену  прапором  і  гірляндами.  І  широко  розкривши  очі,  з  відвагою, 
подвоєною гнівом,  він  стрімко  покрив  колісницю царя  мадрів  опереними стрілами.  Тоді  володар мадрів,  
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сповнений люті, сильно вразив у груди Вірату,  ватажка війська, сотнею прямих стріл. Глибоко поранений 
ними, о великий царю, Вірата сів на дно колісниці й знепритомнів, о туре з роду Бгарати! І візник, бачачи  
його, пораненого стрілами в бою, вивіз його звідти.  Тоді велике те військо, о нащадку Бгарати, кинулося  
врозтіч тієї ночі, сотнями стріл знищуване Шальєю — окрасою битви.

Побачивши,  що військо те  розбігається,  Васудева  і  Дхананджайя помчалися туди,  о  царю царів,  де  
перебував Шалья. Але тут, о царю, проти тих обох героїв виступив володар ракшасів Аламбуса, стоячи на  
чудовій  восьмиколісній  колісниці,  запряженій  страшними  на  вигляд  пішачами  з  кінськими  мордами,  під  
просякнутим кров’ю прапором, прикрашеній червоними гірляндами, зробленій із чорного заліза, страшній і 
величезній, вкритій ведмежими шкурами, із знаменом над нею, спрямованим угору, де красується жахливий 
на вигляд,  гострокрилий цар стерв’ятників із широко розкритими очима і дзьобом. І  той ракшас,  о царю, 
виглядав гарно, подібно масі розтертої очної мазі. І він стримував напад Арджуни, як цариця гір Меру — 
ураганний вітер, сіючи сотнями хмари стріл, о царю, на голову Арджуни. І битва при зіткненні людини з  
ракшасом була надзвичайно лютою й викликала у всіх глядачів здивування, о туре з роду Бгарати!

Арджуна вдарив Аламбусу цілою сотнею оперених стріл і потім розсік дев’ятьма гострими стрілами 
його високий прапор. Трьома іншими стрілами він розсік візника його, ще іншими трьома — його потрійний 
бамбуковий  дишель,  і  ще  однією  стрілою  —  його  лук,  а  чотирма  іншими  скосив  чотирьох  його  коней.  
Нарешті, коли Аламбуса був позбавлений колісниці, він розсік надвоє піднятий меч його. Потім, о туре з роду 
Бгарати, Партха жорстоко вразив володаря ракшасів чотирма гострими стрілами. І поранений так, він втік зі  
страху. Перемігши його, Арджуна швидко проїхав у напрямку Дрони, сіючи хмари стріл, о царю, в людей,  
слонів і коней. Вбиті,  о великий царю, прославленим Пандавом, вої падали на землю мов дерева повалені  
вітром. І коли їх знищував так шляхетний Пхалгуна, все військо синів твоїх розбіглося, о володарю народів!

Так вістить розділ сто сорок другий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 3
С а н д ж а й я  м о в и в :
Шатаніку  сина  Накули,  який  швидко  спалював  твоє  військо  своїми  стрілами,  стримував  твій  син 

Читрасена,  о  нащадку Бгарати!  Але  тут  син  Накули  жорстоко  вразив  Читрасену довгою стрілою.  А  той 
простромив його у відповідь десятьма гострими стрілами. І знову Читрасена, о великий царю, у шалі битви  
вразив Шатаніку посеред грудей дев’ятьма гострими стрілами. Син Накули тоді, прямими стрілами зніс йому 
обладунки з тіла його. І видовище те здавалося вельми дивним! Позбавлений своєї броні, син твій, о царю,  
виглядав надзвичайно красно, подібно змії, о великий царю, яка скинула свою стару шкіру в підхожий час.  
Потім син Накули розсік гострими стрілами його прапор і лук, о великий царю, у той час як він ретельно  
докладав зусиль у бою. Позбавлений свого лука в бою та без обладунку,  той могутній воїн на колісниці, о  
великий царю, взяв інший лук, здатний розтрощувати будь-якого ворога.

Тоді Читрасена, могутній воїн на колісниці серед бгаратів, розгніваний, стрімко влучив у сина Накули 
дев’ятьма стрілами. Але тут Шатаніка, найкращий з мужів, сповнений люті, о найгідніший, убив чотирьох  
коней Читрасени й потім його візника. Зіскочивши з тієї колісниці, Читрасена, могутній воїн-колісничний, 
наділений величезною силою, жорстоко вразив сина Накули двадцятьма п’ятьма стрілами. І в той час як він  
робив  цей  ратний  подвиг,  син  Накули,  стрілою  з  наконечником  у  вигляді  півмісяця,  розсік  лук  його,  
прикрашений перлами. Позбавлений свого лука й колісниці, втративши вбитими коней і візника, Читрасена  
тоді швидко зійшов на колісницю шляхетного сина Хрідіки.

Тим часом, Врішасена кинувся з великим спритом, викидаючи сотні стріл, проти могутнього воїна на  
колісниці  —  Друпади,  який  разом  зі  своїм  військом  прагнув  схопити  Дрону.  І  Яджнясена  в  тому  бою 
простромив  обидві  руки  й  груди  сина  Карни,  могутнього  воїна-колісничного,  шістдесятьма  стрілами,  о  
бездоганний! Але тут Врішасена, сильно розгніваний, вразив Яджнясену, в його колісниці, безліччю гострих 
стріл посередині грудей. І ті два воя, з тілами, пораненими стрілами, і в бою покриті ними наче колючками,  
виглядали  дивовижно,  о  великий  царю,  подібно двом дикобразам  з  їх  голками.  В  обладунках,  посічених  
стрілами із прямими вістрями й золотим оперенням, заюшені потоками крови, обоє вони виглядали блискуче в 
тій лютій січі. Справді, вони поставали на ратнім полі двома блискучими видовищами, немов це були два  
надзвичайних кальпаврікши 8 або два дерева кіншука в квітах. Тоді Врішасена, о царю, поціливши Друпаду 
дев’ятьма стрілами, знову простромив його сімдесятьма й знову ще — трьома іншими стрілами. І випускаючи 
тисячі стріл, син Карни, о великий царю, виглядав тоді красно, подібно хмарі, що виливає зливи дощу.

І ось, коли наступила страшна ніч, о царю, військо Друпади, де ратна броня була посічена стрілами  
ворогів, кинулося втікати з поля бою. І через блискаючі світильники, кинуті  усюди воями, земля, о царю,  
виглядала неймовірно, немов безхмарне небо засіяне планетами та зірками. А від упалих браслетів ангада 
земля  виглядала  блискуче,  о  великий  царю,  подібно  грозовій  хмарі  під  час  дощів,  осяяній  спалахами  
перуниць.  Налякані  сином  Карни  сомаки,  розбіглися  тоді  в  усі  боки,  подібно  тому  як  колись  данави, 
перелякані від страху перед Індрою, кинулися навтікача при знищенні демона Тараки. Так змучені жорстоко 
Врішасеною  на  раті  й  тікаючи  звідти,  сомаки,  о  великий  царю,  освітлені  світильниками,  виглядали 
надзвичайно красиво. І перемігши їх, син Карни блищав велично, подібно променистому сонцю, коли воно 
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досягло полудня, о нащадку Бгарати! Серед тисяч тих царів із твоєї та ворожої сторони, тільки доблесний 
Врішасена, один стояв, сяючи величчю. Перемігши в бою багатьох героїв і усіх могутніх воїв-колісничних 
серед сомаків, він поспішно направився туди, де був цар Юдхіштхіра.

Проти розгніваного Пратівіндхьї  (син Юдхіштхіри),  вражаючого ворогів на полі,  виступив син твій, 
Духшасана, могутній воїн. Бій, який відбувався між ними обома, о царю, являв дивовижне видовище, немов 
це  було  зіткнення  між  Будхою  і  Бхаргавою  у  безхмарному  небі.  І  ось  Пратівіндхью,  який  вчинив 
надзвичайний подвиг у бою, Духшасана вразив трьома стрілами в чоло. Глибоко простромлений могутнім 
лучником,  сином  твоїм,  він,  міцнорукий,  виглядав  красно,  подібно  горі,  прикрашеній  гребенем.  Але  тут  
Пратівіндхья, могутній воїн на колісниці, поціливши в бою Духшасану дев’ятьма стрілами, знову простромив 
його сімома. Тоді, о нащадку Бгарати, син твій зробив там неймовірний подвиг, бо повалив коней Пратівіндхьї  
шаленими стрілами. Іншою стрілою із серповидним вістрям, він уклав його візника й прапор. Потім, о царю, 
він розніс на сотні шматків колісницю того лучника. Збуджений гнівом, син твій, о володарю, розірвав на 
дрібні шматки прямими стрілами й прапорці, сагайдаки, тятиви та віжки ворожої колісниці.

Але, позбавлений колісниці, справедливий Пратівіндхья стояв з луком у руці й продовжував боротися із  
твоїм сином, сіючи багато сотень стріл. Тоді Духшасана стрілою із бритвоподібним вістрям розсік лук його, 
виявляючи велику вправність рук. Потім він жорстоко вразив його, позбавленого лука, десятьма стрілами із  
серповидним вістрям. Побачивши його там без колісниці, брати його, могутні вої, кинулися туди у великій  
поспішності,  разом  з  величезним  військом.  Тут  він  підхопився  на  блискучу  колісницю  Сутасоми  (син 
Бгімасени), і взявши, о великий царю, інший лук, він почав влучати стрілами в твого сина. Але тут усі вої твої,  
в супроводі великого війська, кинулися в битву, оточивши твого сина, щоб визволити його. І тоді закипіла пря  
між твоїми та  їхніми військами,  о  нащадку Бгарати,  у  страшну опівнічну годину,  збільшуючи  населення  
царства Ями.

Так вістить розділ сто сорок третій у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 4
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Проти Накули,  який крушив у битві  твоє військо, виступив з усією стрімкістю син Субали Шакуні,  

сповнений гніву, і крикнув йому: «Стривай, зупинися!». Обоє палаючи взаємною ворожнечею, обоє прагнучі  
вбити один одного, ті два героя разили один одного стрілами випущеними з лука натягнутого до межі. З якою 
швидкістю метав зливи стріл син Субали, таку ж саме спритність, о царю, виявляв у битві і Накула. Обоє 
унизані колючками-стрілами, о великий царю, вони тоді виглядали гарно, подібно двом деревам шальмали 9 з 
їхніми захисними колючками.  Кидаючи один на  одного  скоса  погляди,  о  царю,  із  широко  розкритими й 
почервонілими від гніву очима, обоє вони, здавалося, спалювали один одного. Але ось шурин твій, сповнений 
гніву і посміхаючись у той же час, простромив груди синові Мадрі тонко відточеною стрілою з гачкоподібним 
вістрям.  І  глибоко  поранений  тим  лучником,  шурином  твоїм,  Накула  опустився  на  дно  колісниці  і 
знепритомнів. Побачивши свого гордовитого супротивника, заклятого ворога свого, в такому стані, Шакуні, о  
царю, видав голосний рик, як гуркоче хмара наприкінці спекотної пори.

Отямившись,  Накула,  нащадок Панду,  кинувся  знову проти сина Субали,  начебто сам Руйнівник із  
широко  розкритою  пащею.  Запалений  гнівом,  він  стрілив  Шакуні  шістдесятьма  стрілами,  о  туре  з  роду 
Бгарати, і знову ще сотнею довгих стріл — посередині грудей. Потім він розсік лук його разом з накладеною 
на  нього  стрілою  біля  самого  руківʼя.  Зрубавши  потім  миттєво  його  прапор,  він  змусив  упасти  його  з 
колісниці  на  землю.  Глибоко  поранений,  Шакуні,  о  великий  царю,  опустився  на  приступці  колісниці.  
Побачивши шурина твого, безтямного, о бездоганний, візник його поспішно вивіз його на колісниці з головної 
ділянки бою. І тоді Партхи й усі їхні прихильники видали голосні кличі. Перемігши своїх ворогів, Накула,  
приборкувач ворогів, сказав, розгніваний, візникові своєму: «Вези мене до війська Дрони!». Почувши ті слова 
мудрого сина Мадрі, візник відправився до того місця на ратнім полі, о царю, де боровся Дрона.

Тим часом проти Шикхандіна,  що прагнув перехопити Дрону в бою, о володарю народів,  виступив  
рішуче  Кріпа,  син Шарадвана,  з великою стрімкістю. Але того приборкувача ворогів,  сина Гаутами,  який  
швидко  підступав  до  нього  поблизу  Дрони,  Шикхандін  простромив,  посміхаючись  при  цьому,  дев’ятьма 
стрілами із серповидним вістрям. Наставник же Кріпа, благодійник синів твоїх, о великий царю, поціливши 
його п’ятьма швидколітними стрілами, знову ще влучив двадцятьма. І битва, що відбувалася між ними обома, 
була надзвичайно страшною на вигляд, о володарю народів, подібно тій, що відбувалася між Шамбарою і  
Царем безсмертних  під  час  великої  битви між богами  і  асурами.  Обидва  ті  могутніх  воя  на  колісницях,  
покрили небо сіттю своїх стріл. І саме по собі похмуре,  воно зробилося тоді ще більш похмурим. І ніч, о  
кращий з  роду Бгарати,  поки вої  були  зайняті  битвою,  стала подібна  ночі  при загибелі  світу,  страшною,  
жахаючою.

Тут Шикхандін, о великий царю, втнув стрілою з наконечником у вигляді півмісяця величезний лук  
сина Гаутами разом з натягнутою тятивою і накладеною на нього стрілою. Збуджений же гнівом Кріпа, о  
царю,  метнув  у нього страшний дротик із  золотим ратищем і  не притупленим вістрям,  гладко обточений 
ковалем. Але той дротик, що летів на нього, Шикхандін розітнув безліччю стріл. І блискаючий, він упав на 

172



землю, опромінюючи все навколо яскравим блиском. Тоді, взявши інший лук, син Гаутами, найкращий з воїв-
колісничних, покрив, о великий царю, Шикхандіна хмарою гострих стріл. І, покритий так у бою прославленим 
сином Гаутами, Шикхандін, найкращий з воїв-колісничних, опустився в знемозі на дно колісниці. Побачивши 
його зовсім знесиленим, Кріпа, син Шарадвана, у розпалі битви вдарив на нього безліччю стріл, бажаючи 
вбити його, о нащадку Бгарати! І Шикхандіна тоді притьмом вивіз з поля бою його візник.

Бачачи, що син Яджнясени, той могутній воїн на колісниці, відвернувся від битви, панчали і сомаки 
оточили  його  з  усіх  боків,  щоб  визволити  його.  Точно  так  само  й  твої  сини  оточили  видатного  із 
двічінароджених Кріпу, разом з великим своїм військом. І тоді битва запалала знову. І в той час як у бою, о  
царю, колісниці набігали одна на одну, піднявся страшний шум, немов від гуркоту хмар. І коли вершники й 
слони, о володарю народів, спрямовувалися друг проти друга, бойовище, о царю, виглядало дуже страшно.  
Від тупоту ніг стрімкого бігу піхотинців,  затремтіла земля,  подібно жінці,  переляканій від страху.  Багато  
колісниць,  наздоганяючи  ворожі  колісниці,  проносилися  з  іще  більшою  стрімкістю,  підхоплюючи  і  
перекидаючи їх, о царю, подібно тому як ворони хапають комах у повітрі.  Так само й могутні  слони, від 
сильної тічки, обрушуючись на подібних же слонів, схоплювалися із шаленою завзятістю на тому ж самому 
місці,  о  нащадку  Бгарати!  Точно  так  само  і  вершник,  наштовхуючись  на  вершника,  і  піхотинець  —  на 
піхотинця, в люті не минали один одного в бою.

І в ту глупу ніч, шум від воїв що тікали і нападали, а також тих які поверталися знову, став оглушливим.  
І  палаючі  світильники,  розміщені  на  колісницях,  слонах і  конях,  здавалося,  нагадували,  о  великий царю,  
величезні  метеори,  що падають з  неба.  Та ніч,  о  найперший з  роду Бгарати,  осяяна тими світильниками, 
виглядала подібно дню, о царю, на головній ділянці битви. Як пітьма суцільна в усьому світі, зіткнувшись із 
сонцем,  розсіюється  повністю,  так  і  густий  морок  був  знищений  там,  будучи  освітленим  палаючими 
світильниками.  Блиск  зброї,  панцирів  і  дорогоцінних  каменів  шляхетних  героїв,  усюди  потьмянів  від 
яскравого світла тих світильників. І в той час як відбувалася та люта й неймовірно гучна битва вночі, батько в  
запалі бою вбивав сина, о найчудовіший з роду Бгарати, син в осліпленні вбивав батька і друг убивав друга,  
родич — родича, а вуй — сина сестри, свої вбивали своїх, вороги теж убивали своїх же, і один одного. І битва,  
що запалала вночі, була жахлива, наводячи страх на воїв і не знаючи меж моралі.

Так вістить розділ сто сорок четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 5
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Коли  відбувалася  та  люта,  жахаюча  битва,  Дхріштадьюмна,  о  великий  царю,  рушив  проти  Дрони.  

Стискаючи  свій  найчудовіший  лук,  і  натягаючи  тятиву  знову  й  знову  він  кинувся  до  колісниці  Дрони,  
прикрашеної золотом. І Дхріштадьюмну, який ішов з наміром розтрощити Дрону, оточили тоді, о великий 
царю, панчали разом з пандавами. Побачивши Дрону, найкращого з наставників, у скруті між ворогів, сини  
твої, старанно докладаючи зусиль, почали захищати Дрону з усіх боків. І ті два моря військ, зійшлися тоді  
одне  з  одним  вночі  наче  два  страшних  океани,  збурені  вітром,  з  усіма  живими  істотами,  сильно  
схвильованими. І тут царевич Панчали, о великий царю, швидко влучив Дроні в груди п’ятьма стрілами й 
видав левиний рик. Дрона, однак, о нащадку Бгарати, простромивши його у відповідь двадцятьма п’ятьма 
стрілами в бою тім, розсік іншою стрілою із серповидним вістрям блискучий лук його. І жорстоко вражений  
Дроною, Дхріштадьюмна, о туре з роду Бгарати,  поспішно відкинувши лук  свій,  сильно прикусив нижню 
губу.

І сповнений гніву,  о великий царю, доблесний Дхріштадьюмна взяв тоді  інший найчудовіший лук з  
наміром знищити Дрону. Натягнувши свій блискаючий лук аж до самого вуха, той згубник ворожих героїв 
випустив жахливу стрілу, здатну привести до згубного кінця Дрону. І та страшна стріла, випущена могутнім  
героєм у лютій битві, освітила все військо, подібно висхідному сонцю. Побачивши ту жахливу стрілу, боги,  
гандхарви й люди промовили, о царю, такі слова: «Гаразди хай будуть Дроні в бою!». Ту стрілу, однак, що не 
досягла ще колісниці наставника, Карна, о царю, виявляючи велику майстерність рук, розсік на дванадцять 
частин. І розсічена, о царю, на безліч частин сином візника, о найгідніший, стріла та швидко впала на землю,  
збита стрілами Карни. І розітнувши в бою ту стрілу своїми прямими стрілами, Карна влучив, у шалі бою,  
самого Дхріштадьюмну десятьма стрілами. І п’ятьма стрілами простромив його син Дрони, а сам Дрона — 
сімома. Шалья ж поцілив дев’ятьма стрілами й Духшасана — трьома. І Дурьйодхана поцілив його двадцятьма,  
а також і Шакуні — дев’ятьма. Тож, усі ті могутні вої на колісницях швидко вразили царевича Панчали.

Так  він  був  поранений  сімома  героями,  які  докладали  ретельних  зусиль  заради  визволення  Дрони.  
Однак і Дхріштадьюмна, о царю, не здригнувшись, стрілив у відповідь усіх їх трьома стрілами кожного. І  
серед них він простромив самого Дрону й сина Дрони, також  Карну  й сина твого. Поцілені тим лучником, 
вони знову,  кращі з воїв-колісничних, швидко вдарили Дхріштадьюмну п’ятьма стрілами, кожний окремо.  
Друмасена ж, сильно розгніваний, о царю, поцілив його опереною стрілою, потім швидко — трьома іншими 
стрілами, й крикнув йому: «Стривай, зупинися!». Але Дхріштадьюмна у відповідь вдарив його, в запалі битви,  
трьома  гострими,  неухильними  в  леті  стрілами  із  золотим  оперенням,  гладко  обточеними  на  камені  й  
здатними  обірвати  життя  своєї  жертви.  Потім  іншою  стрілою,  із  серповидним  вістрям  він,  сповнений 
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могутности, зітнув голову з пліч Друмасени, прикрашену блискаючими золотими сережками. І голова та, із  
западиною від закушеної в шалі бою нижньою губою, упала на землю немов дозрілий плід пальмового дерева, 
відпалий під дією сильного вітру. Вдаривши знову тих героїв гостро відточеними стрілами, герой Панчали 
розсік стрілами із серповидним вістрям лук сина Радхи, обізнаного на різних прийомах ведення бою.

Але Карна не зміг стерпіти того, що був розсічений лук його, подібно тому як лютий лев не в змозі  
винести відсікання свого хвоста.  Взявши інший лук,  він з  очима,  червоними від гніву,  і  важко дихаючи,  
покрив мов дощем могутнього Дхріштадьюмну хмарами стріл. Побачивши Карну, сильно розгніваного, герої 
ті — шестеро биків серед воїв-колісничних, швидко оточили царевича Панчалійського з наміром убити його. І  
побачивши Дхріштадьюмну перед шістьма видатними воями твоїми, ми вважали його вже скинутим у пащу 
самої Смерти. У цей самий час Сатьякі з роду Дашарха, віючи на шляху своєму стріли, примчався назустріч  
доблесному Дхріштадьюмні.  Але  того  могутнього  лучника  Сатьякі,  незламного в  бою,  син Радхи влучив 
десятьма неухильними в леті  стрілами.  У відповідь  і  Сатьякі,  о  великий царю,  прохромив його десятьма 
стрілами, на очах у всіх героїв і, звернувшись до нього, сказав: «Не тікай, а стій переді мною!». І сутичка між  
могутнім Сатьякі й шляхетним Карною, була скаженою, подібною тій, що відбувалася колись між Балою і  
Васавою.

Приводячи в жах кшатріїв гучними ударами долонь рук своїх, той бик серед кшатріїв, Сатьякі, ще раз  
стрілив у відповідь лотосоокого Карну безліччю стріл. Трясучи землю дзенькотом свого лука, міцнорукий син 
візника, о великий царю, змагався в герці із Сатьякі. І Карна поцілив у відповідь онука Шині різними стрілами 
— довгими, з гачкоподібними вістрям і залізними, з наконечником у вигляді телячого зуба і з бритвоподібним 
вістрям, а також сотнями інших стріл. Так само і Ююдхана, видатний воїн-колісничний серед врішніїв, дощив 
на Карну своїми стрілами. І битва та була рівною для обох сторін. Але тут сини твої, о великий царю, і син  
Карни, одягнений ув обладунки, швидко поранили Сатьякі гострими стрілами з усіх боків. Відбиваючи своєю 
зброєю зброю їх усіх і Карни, о володарю, Сатьякі, збуджений гнівом, влучив Врішасену посеред грудей. І 
прохромлений  тією  стрілою,  доблесний  Врішасена,  о  володарю  народів,  упав  на  колісниці  в  знемозі,  
випустивши свій лук.

Тоді Карна, могутній воїн на колісниці, вирішивши, що Врішасену вбито, сповнився великої скорботи за 
сином і почав тіснити жорстоко Сатьякі. Але притиснутий так Карною, Ююдхана, могутній воїн на колісниці,  
з  великою стрімкістю стрілив  Карну  ще  й  ще  раз  безліччю стріл.  Простромивши знову  Карну  десятьма 
стрілами й Врішасену сімома, той герой з роду Сатвата розщепив луки їм обом, разом з їхніми шкіряними 
нарукавниками. Тоді два тих героя,  натягнувши тятиву на інші луки,  здатні  вселяти жах ворогам, почали 
турбувати Ююдхану з усіх боків гострими стрілами. В той час, як відбувався той бій, настільки згубний для  
видатних  героїв,  почувся  виразно,  о  царю,  могутній  звук  лука  Гандіви.  Почувши  тоді  гуркіт  колісниці 
Арджуни, так само як і дзенькіт лука Гандіви, син візника, о царю, сказав такі слова Дурьйодхані:

«Убивши всіх  шибі  й найголовніших з воїв, тих биків серед мужів, а також могутніх лучників серед 
пауравів,  Арджуна  оголошує  все  навколо  могутнім  дзенькотом  лука  Гандіви.  Чується  також  гуркіт  його 
колісниці, ніби це мчиться з гуркотом сам Васава. Безперечно, Пандава робить подвиги, гідні себе. Це військо  
Бгаратів, о царю, розчленовує він на безліч частин! Багато наших бойових загонів уже розігнано! І ніде вже  
вони не стоять у битві. І справді, військо наше зовсім розбігається, подібно густій мережі хмар, яку розганяє  
вітер. Зіштовхуючись із Савьясачином, о царю, воно розбивається, немов човен ув океані. Чуються, о царю, 
голосні крики найперших з воїв, які тікають із поля або сотнями поранені стрілами, пущеними з лука Гандіви,  
який нагадує гуркоти грому глибокою ніччю на небі. Слухай, о тигре серед царів, голосні крики скорботи й  
лементи, гучні левині рики й інші різні звуки поблизу колісниці Арджуни!

Онде стоїть серед нас Сатьякі, найпідліший із сатватів. Якщо він — мета наших зусиль — буде взятий  
тут силою нами, то ми зможемо тоді перемогти всіх наших ворогів! А це — син царя Панчали, який схопився 
в битві із Дроною. Він оточений з усіх боків воями, о царю, найчудовішими з мужів. Якщо ми зможемо вбити 
Сатьякі й Дхріштадьюмну, сина Паршати, то без сумніву, о великий царю, перемога неодмінно буде за нами!  
Оточивши  обох  цих  героїв,  могутніх  воїв-колісничних,  як  було  вчинено  нами  із  сином  Субхадри,  ми 
постараємося,  о  великий  царю,  убити  їх  —  і  нащадка  з  роду  Врішни,  і  сина  Паршати.  Савьясачин,  
перебуваючи спереду нас, підступає до війська Дрони, о нащадку Бгарати, знаючи,  що Сатьякі зайнятий тут у 
сутичці із численними воями, биками з роду Куру. Нехай багато хто з видатних і найкращих воїв-колісничних 
відправляться туди, поки Партха не знає, що Сатьякі оточено безліччю воїв. І нехай герої ті поквапляться  
випустити  хмари  стріл  з  такою  стрімкістю,  щоб  цей  нащадок  роду  Мадгу  міг  швидко  відправитися  в  
потойбічний світ!».

Довідавшись думку Карни, син твій, звернувшись до сина Субали в бою, як Індра, о царю, звертався до 
прославленого Вішну, сказав йому: «Оточений десятьма тисячами слонів, що не тікають від битви, і десятьма 
тисячами колісниць, виступай проти Дхананджайї! Духшасана, Дурвішаха, Субаху й Душпрадхаршана — ці  
будуть  супроводжувати  тебе,  оточені  численними піхотинцями!  Убий,  о  міцнорукий,  обох  Крішн і  Царя 
справедливости, о вую мій, а також Накулу, Сахадеву і Бгімасену, о нащадку Бгарати! Моя надія на перемогу 
спирається на тебе, як у богів вона спирається на їхнього володаря Індру.  Убий, о вую,  каунтейїв, як син  
Паваки Картікейя убив асурів!».
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Після  таких  слів,  сказаних  йому  сином  твоїм,  Шакуні,  син  Субали,  рушив  проти  партхів,  разом  з 
величезним військом, а також твоїми синами, о володарю, бажаючи спалити нащадків Панду, заради служіння  
синам твоїм. І тоді почалася битва між твоїми воями і ворогами. І коли син Субали, о царю, виступив так  
проти війська пандавів, син візника, у супроводі могутнього війська, поспішно рушив проти героя з роду  
Сатвата, розкидаючи багато сотень стріл. Так само і пандави оточили Сатьякі, щоб надати йому допомогу. І  
тоді  відбулася  вночі  люта  січа  між  Дроною шляхетним,  з  одного  боку,  о  нащадку  Бгарати,  і  хоробрим 
Дхріштадьюмною та панчалами — з іншого.

Так вістить розділ сто сорок п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 6
С а н д ж а й я  с к а з а в :
І ось, усі герої ті, одержимі в битві й сильно розгнівані, поспішно кинулися проти колісниці Ююдхани,  

не  в  змозі  стерпіти  його подвигів.  І  на  колісницях,  о  царю,  добре  споряджених,  прикрашених  золотом і  
сріблом, і у супроводі вершників і слонів, вони оточили героя з роду Сатвата. Оточивши його з усіх боків, ті  
могутні вої-колісничні видали тоді левині кличі й почали загрожувати Сатьякі. Сповнені великої відваги, вони 
швидко облили мов дощем, гострими стрілами Сатьякі, воістину відважного, жадаючи вбити того нащадка з  
роду Мадгу.  Побачивши їх у стрімкому нападі на нього,  міцнорукий онук  Шині, згубник ворожих героїв,  
схопив у  відповідь безліч  стріл  і  метнув  їх  на  своїх  ворогів.  І  там,  хоробрий і  могутній  лучник  Сатьякі,  
шалений у бою, відітнув безліч голів своїми шаленими, прямими стрілами. Також багато хоботів слонів і  
кінських ший, а також рук із затиснутою в них зброєю повалив той нащадок роду Мадгу своїми стрілами із  
бритвоподібним вістрям. І від упалих опахал з буйволових хвостів та білих парасолів, о нащадку Бгарати,  
земля стала переповнена, начебто небо встелене зірками, о володарю!

І в той час як вої ті боролися з Ююдханою у битві, о нащадку Бгарати, звук од криків їх був настільки 
пронизливий, неначе від волаючих голосно злих духів-претів у пеклі. І тим гучним лементом наповнилася  
земля,  і  ніч  стала  похмурою на  вигляд,  і  ще  більше наводила  страх.  Бачачи своє  військо,  бите  стрілами 
Ююдхани і розірване на частині, й чуючи також страшний шум у суцільній темряві, який змушує підніматися 
від  страху  волоски  на  тілі,  син  твій,  о  царю,  кращий  з  воїв-колісничних,  сказав  тоді  своєму  візникові,  
звертаючись знову й знову: «Жени коней туди, звідки доноситься цей шум!». І спонукуваний ним, візник його  
погнав  тоді  найчудовіших  коней  назустріч  колісниці  Ююдхани.  І  ось  Дурьйодхана,  міцний  лучник,  що 
переміг утому, наділений великою вправністю рук і обізнаний на різних прийомах ведення бою, розгніваний,  
ринувся проти Ююдхани. Але тут Мадгава простромив Дурьйодхану дванадцятьма стрілами, що пожирають 
м’ясо й кров, випущеними з лука, натягнутого до межі можливости. Так, будучи першим болісно пораненим 
його стрілами, Дурьйодхана, обурений і гнівний, поцілив у відповідь онука Шині десятьма стрілами.

Тим часом битва між панчалами й усіма воями з роду Бгарати, стала надзвичайно лютою. Онук  Шині 
тоді, сповнений шалу в бою, простромив твоєму синові, могутньому воїнові на колісниці, груди вісімдесятьма 
стрілами, о нащадку Бгарати! Потім іншими стрілами, він у пеклі бою відправив його коней у житло Ями. І ще 
іншою стрілою він швидко повалив візника супротивника свого з колісниці. Стоячи на колісниці, позбавленій 
коней, син твій, о володарю народів, метнув свої гострі стріли в колісницю онука  Шині.  Однак ті п’ятдесят 
стріл, випущених у тому бою сином твоїм, онук  Шині  розсік, о царю, виявляючи великий сприт рук. Потім 
іншою стрілою із серповидним вістрям він, такий шалений у бою, розсік величезний лук твого сина біля самої  
рукояті, о найгідніший! Позбавлений колісниці й лука, той могутній володар усіх людей, швидко зійшов тоді 
на  блискаючу  колісницю Крітавармана.  І  коли  Дурьйодхана  повернув  назад,  онук  Шині  розігнав  своїми 
стрілами й примусив тікати твоє військо в ніч, о володарю народів!

Шакуні тим часом, о царю, оточивши Арджуну з усіх боків багатьма тисячами колісниць і тисячами 
слонів, а також тисячами коней, почав звідусіль лютий напад. Багато хто з воїв метав у Арджуну різні види 
потужної,  чудової  зброї.  І  справді,  кшатрії  ті  боролися  з  Арджуною,  спонукувані  самою смертю.  Однак  
Арджуна, шалений од гніву, стримував ті тисячі колісниць, слонів і коней, вчиняючи загальну загибель. І тоді,  
в запалі бою, Шакуні, хоробрий син Субали, стрілив Арджуну гострими стрілами, посміхаючись при цьому. І 
знову сотнею стріл, він перешкодив руху його величезної колісниці. Але тут Арджуна вдарив його двадцятьма 
стрілами  в  тій  битві,  о  нащадку  Бгарати!  Потім  він  простромив  тих  могутніх  лучників  трьома  стрілами 
кожного. Відбивши всі їх хмари стріл у тій битві, о царю, Дхананджайя вбив тих воїв твоїх, як Громовержець 
убиває асурів. Встелена відрубаними руками, о великий царю, і тисячами тіл земля там, виглядала начебто 
покрита квітами.

Простромивши  ще  раз  Шакуні  п’ятьма  прямими  стрілами,  Бібхатсу  вразив  також  Улуку  трьома 
стрілами й ще трьома — довгими, залізними. Також і Улука, поранивши його, ударив жорстоко на Васудеву й 
видав голосний клич, наповнюючи ним всю землю. Але тут Арджуна, швидко наскочивши, розсік лук Шакуні 
й відправив чотирьох його коней у житло Ями.  Тоді,  зіскочивши з  колісниці,  син Субали,  о  туре  з  роду 
Бгарати, хутко зійшов на колісницю Улуки, о володарю народів! І два тих могутніх воя-колісничних, батько й 
син,  стоячи  разом  на  одній  колісниці,  поливали  стрілами  Партху,  ніби  дві  хмари  поливають  гору.  Але 
стріливши їх обох, о великий царю, гострими стрілами, Пандава розметав твоє військо на сотні куп своїми 
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стрілами й розвернув його на втечу. Подібно тому як хмари розганяє в усі боки вітер, о царю, так і твої війська  
були розсіяні повсюдно, о володарю народів! Дійсно, те військо, о найперший з роду Бгарати, знищуване так  
глибокою ніччю, розбіглося в усі боки, озираючись, змучене страхом. Багато хто, покинувши своїх запряжних 
тварин, а інші, підганяючи якнайшвидше, у сум’ятті кружляли в тій страшній темряві. І перемігши в бою воїв 
твоїх, о туре з роду Бгарати, Васудева і Дхананджайя засурмили радісно у свої мушлі.

Тим часом Дхріштадьюмна,  о  великий царю,  простромивши Дрону трьома стрілами,  швидко  утнув 
тятиву його  лука  гострою стрілою.  Поклавши той  лук  на  сидіння  колісниці,  хоробрий  Дрона,  нищитель 
кшатріїв,  узяв  інший  лук,  ще  більш  тугий  і  потужний.  Вдаривши  потім  Дхріштадьюмну  сімома 
швидколітними стрілами,  Дрона  поцілив також його візника,  о  царю,  п’ятьма стрілами в  тому бою.  Але  
швидко стримавши його своїми стрілами, Дхріштадьюмна, могутній воїн, почав знищувати військо кауравів,  
валячи воїв сотнями й тисячами. І в той час як знищувалося військо сина твого, о найгідніший, почала текти  
жахлива ріка, чию бистрину заміняли потоки крови. І текла вона між двома військами, несучи своїм потоком 
людей, коней і слонів, подібно Вайтарані, о царю, яка тече у столицю царства Ями. Розігнавши й примусивши 
тікати твоє військо, доблесний Дхріштадьюмна, сповнений схованої потуги, сяяв надзвичайно, наче Шакра  
серед сонмів богів. І тоді засурмили у величезні мушлі Дхріштадьюмна й Шикхандін, також двоє близнюків 
Накула й Сахадева, та Врікодара, син Панду. Перемігши тисячі воїв твоїх, пандави, могутні бійці-колісничні, 
горді перемогою і шалені від збудження, видали голосні левині рики й кличі, на очах у твого сина й Карни, а  
також хороброго Дрони та сина Дрони, о володарю народів!

Так вістить розділ сто сорок шостий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 7
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Побачивши втечу свого війська, коли його були нищили шляхетні герої, син твій, охоплений сильною 

люттю, о володарю народів, швидко примчавшись до Карни і Дрони, найкращого з переможців, піддавшись 
впливу шаленого гніву,  і сказав, добре обізнаний на слові таке: «Цей бій тут було почато вами обома під  
впливом гніву, після того як побачили ви правителя Синдху вбитим у бою Савьясачином! Ви обоє дивитеся 
байдужо,  немов  безсилі,  як  моє  військо  гине  від  війська  пандавів,  хоча  насправді  ви  цілком  здатні  обоє  
перемогти його. Якщо я тепер буду покинутий вами обома, то не слід було тоді вам, о милостиві, ректи мені  
ще на початку такі слова: «Ми вдвох переможемо синів Панду на прі!».  Почувши ще тоді ці  слова ваші,  
схвалені мною, я викликав ворожнечу з пандавами, таку згубну для воїв! А якщо я не гідний бути покинутим 
вами, о тури серед людей, то боріться тоді відповідно до справжньої сили вашої і відваги, о наділені великою  
відвагою!».

Так примушені стрекалами слів сином твоїм, обидва героя ті, знову вступили у битву,  подібно двом 
зміям,  потривоженим  ціпком.  І  тоді  обидва  найчудовіших  воя  на  колісницях,  два  ті  лучника  над  усіма  
лучниками в усьому світі, кинулися, в шалі бою, проти партхів очолених онуком Шині та іншими. Достоту так  
само й партхи, об’єднавшись разом, у супроводі свого війська виступили проти тих обох героїв, видаючи  
щомиті  гучні  рики.  Тоді  могутній  лучник  Дрона,  найкращий з  усіх  носіїв  зброї,  запалав  гнівом,  швидко 
простромив Сатьякі, бика з роду Шині, десятьма стрілами. Карна теж влучив у нього десятьма стрілами, син 
твій — сімома і Врішасена — десятьма, також і син Субали — сімома. І всі вони, о Каураво,  в тій битві 
оточили онука Шині. Побачивши Дрону, який знищує військо пандавів, сомаки швидко простромили його з  
усіх  боків  зливами  стріл.  Але  у  відповідь  Дрона  почав  одбирати  життя  у  кшатріїв,  о  володарю народів, 
подібно  тому  як  сонце,  о  царю,  своїми  променями  відбирає  у  навколишньої  темряви  притаманну  їй 
властивість,10 о нащадку Бгарати!

Тоді почувся голосний шум серед панчалів, жалібні їх заклики один до одного, о володарю народів, у  
той час як вони винищувалися Дроною. Деякі, залишаючи синів своїх, інші ж — батьків, треті — братів, деякі  
— вуїв і стриїв, а декотрі — синів своїх сестер, друзів, рідних своїх, поспішно тікали геть, заради порятунку  
свого життя. Деякі ж, зовсім спантеличені, бігли в замішанні назустріч самому Дроні. І справді, багато воїв з  
війська панданів відправилися в запалі бою в потойбічний світ. Так знищуване шляхетними героями, військо 
пандавів  в  ту  ніч,  о  царю,  накивало  п’ятами,  покидавши  тисячами  свої  палаючі  смолоскипи,  на  очах  у  
Бгімасени, Віджайї та Ачьюти, обох близнюків, сина Дхарми й сина Паршати. І коли світ увесь був укритий  
темрявою, нічого вже не можна було розрізнити. Але завдяки світлу, що пробивалося серед військ кауравів,  
можна було бачити ворогів при втечі. І те панічне військо, трощили з тилу Дрона й Карна, могутні вої на  
колісницях,  о царю, мечучи численні стріли.  І в той час як панчали зазнавали нищівної поразки й усюди 
кидалися назад, Джанардана, з душею засмученою, сказав так, звернувшись до Пхалгуни:

«Дрона  й  Карна  —  ці  могутні  лучники,  об’єднавшись  разом,  жорстоко  вражають  стрілами  сина 
Паршати Дхріштадьюмну і  Сатьякі,  а  також панчалів.  Від  зливи стріл  обох цих  героїв  наші  могутні  вої  
зазнали повної поразки. Хоча й робиться нами спроба втримувати військо від втечі, о Каунтейє, воно усе ще 
не здатне стояти твердо, згуртувавшись знову. З усім військом, добре вишикуваним у бойові лави, ми обоє, з 
піднятою зброєю, виступаємо навіть тепер проти Дрони й сина візника, щоб протистояти їм! Адже ці два  
могутніх героя, вправні у володінні зброєю і горді перемогою, якщо будуть зневажені нами, то, розгнівані,  
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вони знищать у цю ніч наше військо. Ген Бгіма, лютий, прямує сюди, знову відбивши вороже військо!». І  
побачивши Врікодару, який наближався до них, Джанардана, знову звернувшись до Арджуни, о царю, сказав,  
ніби радуючи Пандава: «Це Бгіма, який завжди вихваляє битву, оточений сомаками й пандавами, розгніваний,  
підступає з великою стрімкістю до Дрони й Карни, наділених могутньою силою! З’єднавшись із ним, а також 
з панчалами — могутніми бійцями на колісницях, поборися тепер, о нащадку Панду, заради заохочення всіх 
військ твоїх!». І тоді ті два тигра серед людей — Мадгава і Пандава, підступивши до Дрони й Карни, твердо  
стали на головній ділянці бою.

І ось, те велике військо Юдхіштхіри знову повернулося до битви. Тоді Дрона й Карна почали трощити  
своїх ворогів у бою. І глибокою ніччю відбулося велике й жахливе зіткнення, наче між двома океанами, о 
царю, що здіймаються при сході місяця. Тоді, випустивши з рук своїх палаючі світильники, вої твого війська 
боролися несамовито в суцільній темряві. У ту жахливо-страшну ніч, коли світ був вкритий мороком і пилом,  
вої,  домагаючись перемоги,  боролися, лише перегукуючись іменами й назвами своїх родів.  Бо чулися там  
імена,  виголошені  царями,  які  боролися  на  раті,  як  це  буває,  о  великий  царю,  при  сваямварі.  Раптово,  
запановувало  мовчання  на  ратнім  полі,  лише  на  хвильку,  і  потім  знову  здійнявся  гучний  шум  серед 
розгніваних  ратників,  переможців  і  переможених.  Усюди,  де  виднілися  яскраво  палаючі  світильники,  о  
найперший з роду Куру — туди всюди спрямовувалися ті  герої  ніби комахи на палаючий вогонь.  І  поки 
боролися так один з одним пандави, о царю царів, і каурави, глибока нічна темрява ще більше спустилася 
навколо.

Так вістить розділ сто сорок сьомий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 8
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Тоді  Карна,  згубник ворожих героїв, побачивши в бою сина Паршати, вразив його в груди десятьма 

стрілами, здатними проникати в життєво важливі місця. Також і Дхріштадьюмна швидко простромив його у 
відповідь,  о найгідніший, п’ятьма стрілами і,  обрадуваний, крикнув  йому:  «Стій,  зупинися!».  Покриваючи 
один одного в бою хмарами стріл, обидва ті найбільші могутні вої на колісницях, знову вражали, взаємно, 
стрілами випущеними з луків, натягнутих до межі. Тоді Карна, в запалі бою, простромив візника й чотирьох 
коней  Дхріштадьюмни,  найпершого  воїна  серед  панчалів.  Потім  він  розщепив  гострими  стрілами 
найчудовіший лук свого супротивника, а стрілою із серповидним вістрям повалив його візника з його сидіння  
на колісниці.  Однак,  позбавлений своєї  колісниці,  Дхріштадьюмна,  чиї  коні  та  візник були  вбиті,  взявши 
страшний, загострений залізом кілок, розтрощив коней Карни. Хоча й був  він простромлений численними 
його стрілами, подібними до отруйних змій, він пішки попрямував тоді до війська Юдхіштхіри та зійшов на  
колісницю Сахадеви, о найгідніший!

А тим часом візник Карни впріг  у його колісницю інших коней,  масті  білої  мов мушля,  наділених 
великою швидкістю й добре виїжджених, родом з країни Синдху. І ось син Радхи, влучний у ціль стрілець, у 
сильному шаленстві,  почав  жорстоко  мучити  своїми  стрілами  могутніх  воїв-колісничних  серед  панчалів,  
подібно тому як хмара своїми зливами заливає гори. І виснажене так Карною, те величезне військо панчалів  
бігло, сильно перелякане, наче лань стривожена левом. Там і тут виднілися на землі вої, що впали з коней,  
слонів і колісниць. У тій жахливій різанині Карна відтинав стрілами із бритвоподібним вістрям руки у воїв-
утікачів, і голови, прикрашені сережками. В інших, вершників на слонах чи конях, о володарю народів, або 
тих які стояли на землі, він відтинав стегна, о найгідніший! Багато могутніх воїв, у той час як тікали пріч, не 
відчували, що їхні тіла посічені або ушкоджені їх запряжні й верхові тварини в тому бою. Биті так у бою, ті  
панчали разом зі срінджайями, навіть через шурхіт соломи, так сильно лякалися, що приймали це за сина  
візника. Налякані, вони навіть свого ж воїна, який біжить полем, приймали за Карну й зі страху тікали геть від  
нього.

Ті  розбиті  війська,  о  нащадку  Бгарати,  Карна  швидко  наздоганяв  з  тилу,  сіючи  всюди  стріли.  
Оглядаючись  один  на  одного,  зовсім  спантеличені  й  безсилі,  вони  не  здатні  були  протистояти  йому,  
переслідувані шляхетним героєм. Вражені Карною, о царю, за допомогою потужних стріл, а також Дроною, 
панчали розбігалися, озираючись на всі боки. Тоді цар Юдхіштхіра, бачачи своє військо при втечі з поля й 
вирішивши,  що відхід війська  цілком виправданий,  сказав Пхалгуні  такі  слова:  «Подивися на могутнього  
лучника Карну, який стоїть там з луком у руці і спалює все навколо, подібно палючому сонцю, у цю страшну 
годину, глибокою ніччю! Це чуються безперестану, о Партхо, голосні крики твоїх друзів, які жалібно кличуть.  
мов беззахисні, притиснуті стрілами Карни! Я бачу його, такого доблесного в перемозі, як він накладає стріли 
й мече їх, — і він безсумнівно знищить нас! І те, що, на твій розсуд,  належить безпосередньо за цим і в  
підхожий час зробити для вбивства Карни, — те й зроби тепер, о Дхананджайє!».

Після таких слів до нього від Юдхіштхіри, міцнорукий Партха сказав тоді Крішні: «Царствений син 
Кунті боїться надмірної доблести сина Радхи! І в той час як військо Карни, в належний час, діє так стосовно  
нас знову й знову, ти швидко прийми рішення, що ж тут потрібно вдіяти, бо військо наше біжить! Для його  
загонів, розбитих і січених стрілами Дрони, о нищителю Мадгу, і переляканих Карною, немає можливости 
зупинитися! І я бачу також Карну, який ширяє безстрашно між колісниці, й поливає найперших з наших воїв,  
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що біжать з поля,  своїми гострими стрілами. Я не можу стерпіти,  як змія — дотику ноги людини, цього  
видовища,  як нишпорить він на головній ділянці  бою,  перед моїми очима,  о  тигре з  роду Врішни! Тому 
відправляйся скоріше туди, де перебуває Карна, могутній воїн на колісниці! Або я вб’ю його, або він — мене,  
о нищителю Мадгу!».

В а с у д е в а  с к а з а в :
Я бачу Карну,  о Каунтейє, того тигра серед людей, наділеного надлюдською відвагою, котрий рискає 

ратним полем, подібно самому цареві богів! Немає нікого іншого, здатного виступити проти нього в бою, о 
Дхананджайє,  окрім  тебе,  о  тигре  серед  людей,  і  ракшаса  Гхатоткачи!  Поки  ж,  однак,  я  не  вважаю,  о  
бездоганний, своєчасною твою зустріч, о міцнорукий, із сином візника в герці! Адже блискавичний дротик,  
подібний до могутнього метеора,  даний Васавою,  все ще при ньому!  Тож заради тебе,  о міцнорукий,  він 
приймає тепер страшний вигляд! Але нехай могутній Гхатоткача виступить проти сина Радхи! Наділений  
доблестю самих богів, він бо породжений могутнім Бгімою! У нього різні види чудової зброї, а також і ті, які  
застосовуються ракшасами й асурами. І до того ж, Гхатоткача постійно відданий вам і бажає вам блага! Він  
переможе Карну в бою, тут у мене немає сумніву!».

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Сказавши так Партсі, міцнорукий Крішна, з очима мов пелюстки лотосу, погукав того ракшаса. І він 

незабаром став  перед ним,  одягнений у  панцир,  оружний  мечем,  стрілами й  луком,  о  володарю народів.  
Привітавши потім Крішну і Дхананджайю, сина Панду, він радісно сказав першому: «Ось і я, наказуй мені!».  
Тоді  нащадок  роду  Дашарха,  звернувшись  до  сина  Хідімби,  зовнішністю  своєю  подібному  до  хмари,  з  
палаючою пащею й блискаючими сережками, сказав, посміхаючись при цьому: «О Гхатоткачо, вислухай, що я 
скажу тобі, о сину! Настав вже час для прояву доблести твоєї, а не кого-небудь іншого! Ти служиш, подібно 
плотові, порятунком для потопаючих родичів! У тебе є різні види зброї й сила ворожби, властива ракшасам! 
Подивися,  о сину Хідімби, на військо пандавів, яке тіснить Карна на головній ділянці битви, наче череду 
корів, жене пастух! Ген там могутній Карна, наділений розважливим розумом і стійкою відвагою, знищує 
биків-кшатріїв  серед  військ  пандавів.  Змучені  жорстоко-пекучим  полум’ям  стріл,  вої  пандавів  не  здатні 
протистояти тому непохитному лучникові, який викидає потужні зливи стріл. Притиснуті сином візника в цю 
ніч зливами стріл, ці панчали втікають ніби лані — зі страху перед левом. І немає нікого іншого, крім тебе, о  
грізний у своїй відвазі, здатного протистояти синові сути,  такому гордому в бою! Зроби ж, о міцнорукий,  
подвиг, гідний тебе самого, а також усієї прихованої сили зброї вуїв твоїх і батьків! Адже саме заради цього, о  
сину Хідімби, люди бажають синів при думці: щоб вони могли визволити нас із нещастя! Так урятуй же тепер 
родичів своїх!

Адже міць твоєї зброї  страшна й сила ворожби неперевершена у тебе, коли ти невпинно борешся в  
битві, о нащадку Бгіми! Будь же рятівним берегом для пандавів, наголову розбитих Карною, за допомогою 
гострих стріл і  тепер потопаючих серед океану військ сина Дхрітараштри,  о приборкувачу ворогів! Адже 
вночі  ракшаси  знову  набираються  невимірної  відваги  й  стають  вельми  могутніми  та  хоробрими.  Вони 
проявляють у таку годину найвищу доблесть і стають зовсім нескоримі. Убий Карну, могутнього лучника,  
цією  ніччю  в  бою,  за  допомогою своєї  ворожби!  А  партхи,  очолені  Дхріштадьюмною,  уб’ють  Дрону!».  
Почувши ці слова Кешави, Бібхатсу теж, о Кауравьє, звернувся до ракшаса Гхатоткачи, приборкувача ворогів,  
з такими словами: «О Гхатоткачо, і ти сам, і довгорукий Сатьякі, і Бгімасена, син Панду, на мою думку, — 
найбільш видатні серед усіх воїв! Відправляйся ж і поборися з Карною у двобої на колісницях у цю ніч!  
Сатьякі,  могутній  воїн-колісничний,  буде  тобі  захисником з  тилу.  Убий  хороброго  Карну  в  бою,  маючи 
союзником героя з роду Сатвата, як колись Індра вбив асура Тараку за допомогою Сканди!».

Г х а т о т к а ч а  м о в и в :
Я рівня Карні,  я  рівня і  Дроні,  о  найчудовіший, а  також іншим шляхетним кшатріям, обізнаним на 

володінні зброєю! Сьогодні вночі, я дам синові візника такий бій, про який люди будуть казати, поки буде  
стояти земля! І тут я не залишу в живих ні хоробрих, ні боязких і не тих, хто зі складеними долонями рук  
молить про пощаду! Усіх я вб’ю, дотримуючись звичаю ракшасів!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Сказавши так, міцнорукий син Хідімби, згубник ворожих героїв, кинувся проти Карни в тій лютій січі,  

лякаючи твоє військо. Але напад того гнівного героя з палаючою пащею, подібного змієві, перехопив, мечучи 
стріли, той найчудовіший лучник, син сути. І тоді між обома, які голосно кричали друг на друга, — Карною і  
ракшасом,  запалала  битва  вночі,  о  тигре  серед царів,  подібна  тій,  що відбувалася  колись  між Шакрою і 
Прахрадою.

Так вістить розділ сто сорок восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4 9
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Побачивши Гхатоткачу,  о царю, який стрімко наближається до колісниці сина сути з наміром убити 

Карну в бою, твій син сказав Духшасані такі слова: «Цей ракшас, бачачи шалену відвагу Карни в бою, швидко  
прямує до нього! Зупини ж того могутнього воїна на колісниці! Оточений величезним військом, відправляйся 
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туди, де могутній Карна, син Вікартани, жадає поборотися з ракшасом у битві! Оточений військом і ретельно 
докладаючи зусиль,  захищай  Карну  в бою,  о милостивий!».  Тим часом,  о царю,  могутній  син Джатасури 
(ракшас Аламбала),  кращий з бійців,  підійшовши до Дурьйодхани сказав йому:  «О Дурьйодхано,  за твоїм  
велінням я хочу вбити твоїх відомих ворогів, разом з їхніми послідовниками — пандавів, непоборних у бою!  
Мій батько — Джатасура був володарем ракшасів. Ще раніше він був убитий ницими партхами, після того як 
ними  був  зроблений,  через  заклинання,  обряд  убивства  ракшасів.  За  твоїм  наказом,  о  володарю,  я  хочу 
кинутися у битву, щоб учинити за нього розплату ворогам!». Йому сказав тоді обрадуваний цар, звертаючись 
знову і знову: «Разом із Дроною, Карною та іншими, я цілком здатний розтрощити своїх ворогів! Однак же за  
моїм наказом, відправляйся на битву та убий Гхатоткачу!».

Сказавши «добре», і викликавши на битву Гхатоткачу, син Джатасури, величезний тілом, обсипав сина 
Бгімасени різними видами зброї. Однак син Хідімби один, без чиєїсь допомоги, почав вимотувати Аламбалу і  
Карну, а також неприступне військо кауравів, подібно тому як могутній вітер шматує хмари. Побачивши тоді 
колісницю, створену ворожбою свого супротивника, Аламбала стрімко вдарив у Гхатоткачу потоками різного 
виду стріл. І простромивши сина Бгімасени численними стрілами, Аламбала почав жорстоко тіснити потоками 
своїх стріл військо пандавів.  І  жорстоко гнані ним загони пандавів,  о найгідніший, глибокою ніччю були  
розсіяні  мов хмари,  гнані  вітром.  Так само й військо кауравів,  витиснуте  жорстоко стрілами Гхатоткачи,  
пустилося  на втечу в ніч,  о царю, тисячами кидаючи свої  смолоскипи. Аламбала тоді,  збуджений гнівом, 
ударив сина Бгімасени, в запалі лютої битви, гострими стрілами, подібно тому як погонич б’є стрекалами 
величезного слона. Але тут Гхатоткача розніс на дрібні друзки колісницю його, візника й усі види зброї, та 
видав  жахаюче  ревіння.  Потім  він,  як  хмара  викидає  зливу на  гору  Меру,  облив  потоками  стріл  Карну,  
Аламбалу й інших кауравів, тисячами.

Тоді, знесилене ракшасом військо кауравів, почало хвилюватися усе сильніше й сильніше. І складові  
його, чотири види військ, почали тиснути й трощити одна одну. І ось син Джатасури, позбавлений колісниці  
та  втративши вбитим візника  свого,  о  великий  царю,  сильно  вдарив,  розгніваний,  Гхатоткачу  кулаком.  І 
одержавши від нього удар кулаком, Гхатоткача захитався, подібно горі разом з її хащами дерев і заростями 
чагарників під час землетрусу.  Тоді, розмахнувшись рукою, подібною до загостреної колоди й убивчу для 
юрм ворогів, син Бгімасени сильно вдарив, теж кулаком, сина Джатасури. Потім, побивши його в люті, син 
Хідімби швидко кинув його обома руками, подібними до ратища прапора Індри, і став притискати до землі.  
Аламбала теж, кидаючи й підіймаючи ракшаса Гхатоткачу в запалі бою, почав у гніві притискати його до 
землі. І боротьба, яка відбувалася між обома героями надзвичайних розмірів — Гхатоткачею і Аламбалою, які  
ревли при цьому один на одного, стала вельми запеклою і змушувала підніматися від жаху волоски на тілі.

Намагаючись отримати перевагу один над одним за допомогою своєї ворожбитської сили, обидва вони, 
наділені силою чарів та величезною міццю, боролися один з одним, як Індра із сином Вірочани (Балі). То 
перетворюючись на вогонь і океан, то знову на Гаруду і Такшаку, а то на хмару й сильний вітер, чи знову на 
слона й тигра, а потім знову на Сварбхану 11 і Сонце, вони в такий спосіб викликали сотню різних видів ілюзії, 
жагуче  бажаючи вбити один одного.  Справді,  Аламбала й Гхатоткача боролися досить дивно!  Обоє вони 
вражали  один  одного  загостреними  дрюками  й  булавами,  піками,  молотами  й  сікачами,  палицями  та 
вершинами скель. То на конях чи на слонах, то знову пішими або на колісницях, вони, найперші з ракшасів,  
обоє  наділені  великою  силою  ворожби,  боролися  один  з  одним  у  битві.  Тоді  Гхатоткача,  о  царю, 
спонукуваний бажанням убити Аламбалу, злетів вгору у сильній люті й потім стрімко кинувся вниз, подібно 
шуліці. І схопивши величезного тілом володаря ракшасів Аламбалу, він підняв його й ударив об землю, як 
колись Вішну — асура Майю на герці. Потім витягши надзвичайний виглядом меч, Гхатоткача відітнув від 
тулуба його страшну й потворну голову.

Схопивши  ту  заплямовану  кров’ю  голову  за  волосся,  ракшас  Гхатоткача  швидко  попрямував  до 
колісниці  Дурьйодхани.  І  наблизившись  до  царя  кауравів,  міцнорукий  ракшас,  посміхаючись  при  цьому, 
кинув на його колісницю ту голову зі спотвореним обличчям і волоссям, та видав страхітливе ревіння, подібне 
громовим гуркотам хмар під час дощів. Звернувшись потім до Дурьйодхани, о царю, він сказав такі слова: 
«Цей союзник твій убитий тепер, — його відвагу ти бачив сам! Ти побачиш і загибель Карни, а потім і свою 
власну!». Сказавши так, він кинувся тоді до Карни, о володарю людей, мечучи сотні гострих стріл на голову 
Карни. І герць, який відбувся тоді при зіткненні людини з ракшасом, був, о великий царю, неймовірним на 
вигляд, вельми лютим і приголомшливим!

Так вістить розділ сто сорок дев’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 0
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Як відбувалася та битва, коли вночі Карна й ракшас Гхатоткача поборолися один з одним? І як велася  

битва тим лютим ракшасом? Яка в нього була колісниця, яка була сила ворожби і які види різної зброї? Які 
були коні його,  який — прапор його колісниці та лук його? Які були його обладунки й панцири? На мої 
питання відповідай мені і розкажи про це, бо ти умілий в оповіданнях, о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
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Із  криваво-червоними  очима,  Гхатоткача  був  величезний  тілом,  з  обличчям  мідного  кольору  і 
підтягнутим черевом. Волоски в нього на тілі завжди були підняті від збудження. Він був з рудою бородою, 
стрілчастими вухами й могутніми щелепами. Рот у нього був розтягнутий аж до вух. Зуби в нього були гострі, 
хоча деякі з них і були попсовані. Язик і губи в нього були дуже великі й мідно-червоні кольором, брови  
широко розведені, а ніс був товстий. З тілом синювато-темним і червоною шиєю, ростом високий мов гора,  
він був  жахливий на вигляд. Величезних розмірів, міцнорукий і з величезною головою, він був  наділений  
великою міццю. Голомозий, грубий на дотик, із бридко випнутим задом, із широкими стегнами й глибоко 
схованим пупом, він був величезного росту, хоча й худорлявий. Так само й прикраси на руках у нього були  
сурозмірні. Наділений величезною силою ворожби, він був також прикрашений браслетами ангада. Він носив  
на грудях золоту прикрасу-нішку, наче гора, що носить на собі у вигляді прикраси вогняне коло. На голові 
його красувалася чудесна, блискуча діадема, зроблена із золота, чарівна й сурозмірна в багатьох частинах, 
подібна арці. Він носив сережки, що сяють мов ранкове сонце, і гірлянду, зроблену із золота й дуже блискучу,  
а також величезний панцир з жовтої міді, який мерехтів сильним блиском.

Він стояв на величезній колісниці, під побрязкування сотні дзвіночків, з криваво-червоним прапором і 
прапорцями. Величезна, розміром з нальву,12 вона була покрита вся ведмежими шкурами. Вона була оснащена 
всіма видами найдобірнішої зброї  та прикрашена високим прапором і гірляндами. Вона мала вісім коліс і  
видавала гуркіт, глибокий наче грім серед хмар. Запряжені в неї коні, подібні до слонів, із червоними очима та 
жахливі виглядом, везли його на битву. Вони були різної масті, яку приймали за бажанням їх господаря, і  
відрізнялися величезною швидкістю й міццю. Ракшас зі страшними очима, з палаючою пащею й блискучими 
сережками був візником його. Віжками, що сяють як промені сонця, він стримував коней у бою. Разом з тим  
візником, він стояв на колісниці своїй,  як Сонце в супроводі  Аруни,  свого візника.  Подібно високій горі,  
обкутаній  могутньою хмарою,  піднімалося  на  його  колісниці  страшно-високе  знамено,  торкаючись  небес. 
М’ясоїдний і дуже жахливий стерв’ятник, з величезним криваво-червоним тілом сидів на ньому. Упевнено  
натягаючи свій дуже тугий лук з тятивою, чий дзенькіт нагадував грім Васави і, який мав дванадцять ліктів у 
довжину й один лікоть завширшки, і покриваючи всі сторони світу стрілами розміром з вісь колісниці, ракшас 
Гхатоткача у ту ніч смерті героїв, пішов проти Карни.

І  в  той час як він натягав свій лук,  гордовито стоячи на своїй колісниці,  чувся  дзенькіт його лука,  
подібний гуркоту грому. Злякані ним, всі війська твої, о нащадку Бгарати, затремтіли, немов величезні хвилі  
океану. Побачивши того жахливого ракшаса зі страшно-потворними очима, який обрушується на нього, син 
Радхи, ніби посміхаючись,  стрімко відбив його.  Потім  Карна  ринувся  проти супротивника,  разячи його у 
відповідь зовсім зблизька,  як слон проти слона чи як ватажок стада биків проти ватажка  іншого стада.  І  
зіткнення, яке відбулися між ними обома, о володарю народів, між Карною і ракшасом, о царю, було жахливо-
лютим,  як  колись  між Індрою і  Шамбарою.  Обоє  вони,  взявши свої  надзвичайно  тугі  луки,  які  видають 
страшний дзенькіт, покривали один одного, жорстоко мучачи, потужними стрілами. І випущеними з луків,  
натягнутих до межі, прямими стрілами вони відбивали один одного, простромлюючи панцир супротивника з 
жовтої  міді.  Немов  два  тигри  пазурами,  або  як  двоє  слонів  бивнями шматують  один  одного,  обоє  вони 
жорстоко мучили один одного дротиками, розмірними з вісь колісниці.

Простромлюючи тіла один одного і накладаючи стріли на тятиву, обоє вони, маючи намір спалити один 
одного  хмарами  стріл,  не  в  змозі  були  навіть  глянути  друг  на  друга.  З  тілами  прохромленими й  усюди 
покаліченими,  та  залитими потоками крови,  обоє  вони виглядали  подібно  двом  горам  із  червоної  глини, 
залитих водою. Сліпучі блиском, борючись з великим завзяттям, обоє простромлюючи один одного, все ж не 
змогли змусити один одного здригнутися. Довгий час та нічна битва, яка виникла при зіткненні між Карною і 
ракшасом, які немов грали власним життям, о царю, здавалося, була рівною. Між тим як Гхатоткача накладав  
гострі стріли й метав їх немов одним потоком, були тоді дзенькотом його лука перелякані свої й чужі. У той 
час Гхатоткачу Карна не міг перевершити, о царю! І тут він, кращий зі знавців зброї, викликав до дії небесну  
зброю.  Бачачи  небесну зброю,  націлену на  нього  Карною,  ракшас  Гхатоткача,  нащадок  Панду,  виявив  у  
відповідь могутню силу своєї ворожби. І він здавався тоді оточеним величезним військом жахливих виглядом 
ракшасів, збройних піками й молотами, зі скелями й деревами у руках.

Побачивши  його  напад  з  піднятим  величезним  луком,  подібного  Нищителеві  всіх  істот  з  грізним,  
смертельним жезлом, всі царі, які були там, страшно стривожилися. Перелякані левиним ревінням, виданим 
Гхатоткачею, слони почали мочитися, а вої усі затремтіли від страху. І тоді посипалася з усіх боків потужна,  
густа злива зі скель і каменів, безперестану кинута силою ракшасів, корті опівночі мають ще більшу силу.  
Залізні колеса і бхушунди, дротики, списи та піки, шатагхни й бердиші також, почали падати безперестану.  
Бачачи ту люту й вельми жахливу битву,  царі всі, а також сини твої та вої, перелякані, розбіглися зовсім.  
Лише один Карна серед них, який вихваляв силу своєї зброї і гордовитий, не здригнувся і своїми стрілами 
знищив ту ілюзію, викликану Гхатоткачею. Але коли ілюзія була розвіяна, Гхатоткача, в сильній люті, почав  
метати страшні стріли,  і  вони встромилися в сина сути.  І  потім стріли ті,  змочені  кров’ю,  простромивши 
наскрізь Карну в тій лютій битві, увійшли в землю подібно розгніваним зміям.

Але тут доблесний син візника, сповнений гніву й наділений великою вправністю рук, беручи перевагу 
над  Гхатоткачею,  поцілив  його  десятьма  стрілами.  І  поранений  сином  сути  в  життєво  важливі  місця,  
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Гхатоткача,  відчуваючи сильний біль,  схопив чудове  колесо із  тисячею спиць.  Краї  його були гострі  мов  
бритва.  Рівне  блиском  ранковому  сонцю,  воно  було  прикрашене  дорогоцінними  каменями  й  перлами.  І  
розгніваний син Бгімасени метнув те колесо на сина Адхіратхи, бажаючи вбити його. І пущене з величезною 
силою, воно було відкинуте стрілами Карни й упало на землю не досягнувши своєї мети, подібно надіям і  
намірам знедоленого.  Запалавши гнівом при вигляді  того колеса,  скинутого на землю, Гхатоткача покрив 
Карну своїми стрілами, подібно тому як Раху закриває Сонце. Син візника, однак, наділений відвагою Рудри,  
або  молодшого  брата  Індри,  чи  ж  самого  Індри,  безстрашно  покрив  ув  одну  мить,  опереними  стрілами 
колісницю Гхатоткачи. Тоді Гхатоткача, сильно розгніваний, закрутивши булавою, прикрашеною золотими 
браслетами, метнув її у Карну. Але й вона також, збита стрілами Карни, упала на землю.

Тоді злетівши у повітря й видаючи низьке ревіння, подібне гуркоту грозової хмари, величезний тілом 
ракшас  обрушив  з  неба  справжню  зливу  з  дерев.  Але  тут  Карна  своїми  стрілами  поцілив  у  небі  сина 
Бгімасени,  обдарованого  силою  ворожби,  подібно  тому  як  сонце  долає  своїми  променями  густу  хмару.  
Убивши потім усіх його коней і розтрощивши також колісницю на сто частин,  Карна  став дощити в нього 
стрілами,  подібно хмарі,  що викидає зливи дощу.  І  на тілі  Гхатоткачи не було  навіть місця у два пальці  
завширшки, які б залишалося без стріл Карни. І в одну мить, він уже виглядав немов дикобраз у голках. Він  
так щільно був обкутаний потоками стріл, що ми не могли більше бачити в бою ні коней, ні колісниці його, ні  
прапора й ні самого Гхатоткачи. Розтрощуючи своєю зброєю чудову зброю Карни, він, наділений силою чарів, 
почав боротися із сином візника шляхом застосування сили ілюзії. І справді, він боровся тоді з Карною за  
допомогою ілюзії та виявляв велику спритність, ширяючи невидимим у небі серед густих сітей стріл.

Наділений силою ворожби,  син Бгімасени потім,  о  кращий з  роду Куру,  почав  створювати ілюзію, 
спантеличуючи  кауравів  за  допомогою  своєї  чудодійної  потуги,  о  нащадку  Бгарати!  Жахливий  видом,  
змінюючи свою пащу в бридко-люті форми, він почав поглинати силою тої ілюзії різні види небесної зброї  
сина сути. І незабаром знову він, величезний тілом, простромлений у сотні місць, здавався упав з неба і лежав 
на  ратнім полі,  ніби втратив завзяття  і  життя.  І  вважаючи Гхатоткачу вбитим,  бики  з  роду Куру  видали 
голосний лемент радости. Та він знову був постав, ніби в усіх напрямках приймаючи різні нові подоби. І знову  
він показувався, величезний тілом, із сотнею голів і сотнею животів, і виглядав, міцнорукий, подібно горі  
Майнаці.  Знову прийнявши розміри великого пальця,  той ракшас то рухався в поперечному напрямку,  то  
злітав нагору, подібно здійнятим хвилям океану. Зариваючись у землю і знову піднімаючись на поверхню, він  
знову  потім  поринав  у  воду.  То  іноді  він  був  зримий  там,  то  знову  підносився  в  іншому місці.  Потім,  
спустившись із неба, він знову стояв, одягнений у броні, на колісниці, прикрашеній золотом, проникаючи в 
землю й небо та усі сторони світу силою своєї ворожби.

Наблизившись потім до колісниці  Карни,  Гхатоткача,  з  обличчям,  прикрашеним хитанням сережок,  
безстрашно промовив, о володарю народів, такі слова синові сути: «Стривай же, о сину візника! Тепер ти не  
підеш від мене живим! Сьогодні на ратнім полі я вижену з тебе всяке бажання до битви!». Сказавши так,  
ракшас, лютий у своїй відвазі, з очима, мідно-червоними від гніву, злетів у повітря й засміявся пронизливо й  
голосно. І зачав він разити Карну,  нібито лев шматує ватажка слонів. Гхатоткача дощив на Карну,  того бика 
серед воїв-колісничних, стрілами розміром з вісь колісниці, немов хмара потоками своїх злив заливає гору.  
Але ту зливу стріл, Карна знищив ще на далекій відстані. І бачачи, що чари його зруйновані Карною, о туре з 
роду Бгарати, Гхатоткача тоді знову створив ворожбу і зробився невидимим. Він перетворився на високу гору 
з безліччю вершин, вкритих деревами. І величезна, вона викидала потоки списів, дротиків, мечів і палиць. 
Побачивши ту гору, подібну до купи очної мазі, яка викидала із себе цілі потоки страшної зброї,  Карна  не 
поворухнувся зовсім. Посміхаючись у той же час, Карна тоді викликав до дії небесну зброю. І відкинута тією 
зброєю, та володарка гір була знищена.

Тоді  Гхатоткача,  лютий  надзвичайно,  перетворившись  на  синю  хмару  з  веселкою  на  небі,  почав 
поливати сина візника зливами каменів. Але поклавши на лук свій зброю ваявья, найкращий зі знавців зброї,  
Карна, син Вікартани, прозваний також Вріша, знищив ту грозову хмару. Покривши потім усі сторони світу 
хмарами стріл, Карна, о великий царю, розтрощив зброю, послану в нього Гхатоткачею. Тоді син Бгімасени 
могутній, засміявшись голосно в бою, знову викликав всемогутню ілюзію проти Карни, могутнього воїна на 
колісниці. Бачачи знову Гхатоткачу, найкращого з воїв-колісничних, який безстрашно підступає на колісниці, 
оточеного численними ракшасами, подібними до левів і тигрів, наділених відвагою збуджених слонів, та які  
їхали хто на слонах,  хто на колісницях,  а хто на спинах коней,  страшних, з різною зброєю і одягнутих в  
різноманітні  панцири  і  прикраси;  бачачи  Гхатоткачу,  оточеного  тими  лютими поплічниками  його,  немов 
Васава — марутами, Карна почав боротися з тим ракшасом.

Тоді  Гхатоткача,  простромивши  Карну  п’ятьма швидколітними стрілами,  видавши страшне ревіння, 
лякаючи всіх царів. І знову,  зброєю анджаліка,13 Гхатоткача швидко розсік величезний лук у руці Карни й 
відбив потік  стріл  ним  кинутий.  Взявши тоді  інший лук,  ще більш тугий  і  здатний витримувати  велику 
напругу, величезний наче лук Індри, Карна натягнув його із усієї сили. Потім, о великий царю, Карна послав 
вражаючі ворогів стріли із золотим оперенням у тих летючих ракшасів у небі. Жорстоко бите його стрілами, 
те юрмисько широкогрудих ракшасів здавалося сильно стривоженим, як стадо лісових слонів, переслідуване  
левом. Вимотуючи своїми стрілами тих ракшасів, разом з їхніми конями, візниками і слонами, могутній Карна 
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спопеляв їх,  подібно тому як божественний Агні спалює істот при загибелі  світу.  І  розтрощивши військо 
ракшасів, той нащадок візника виглядав блискуче, як колись бог Магешвара на небі, спаливши місто асурів  
Трипуру.

Серед тих тисяч царів на стороні пандавів, о найгідніший, ніхто не міг навіть глянути на Карну, о царю 
земний, крім могутнього Гхатоткачи, володаря ракшасів, обдарованого страшною міццю й силою, та вельми 
розлютованого,  о  царю,  подібно  синові  Вівасвана.  З  очей  його,  охопленого  гнівом,  здавалося,  виходило 
вогняне полум’я, мов блискаючі масляні краплі із двох величезних палаючих смолоскипів. Вдаряючи долонею 
об долоню й кусаючи нижню губу, ракшас знову показався на колісниці, створеній його ілюзією, запряженій  
замість коней ослами, подібними до слонів і з мордами пішачів. І розгніваний, він сказав своєму візникові:  
«Вези мене до сина сути!».  І він, кращий з воїв, які ведуть бій з колісниць, відправився на своїй жахливій 
виглядом колісниці, щоб знову поборотися у двобої на колісницях із сином сути, о володарю народів! І ось, 
сповнений гніву,  ракшас метнув у сина візника зброю ашані,  оснащену вісьмома дисками, дуже страшну,  
створену самим Рудрою.

Однак, зіскочивши зі своєї колісниці,  Карна,  залишивши на ній свій лук, схопив ту зброю і метнув її 
назад у самого Гхатоткачу. А той тим часом, швидко вистрибнув зі своєї колісниці, перш ніж зброя змогла 
досягти його.  І  та зброя,  наділена сліпучим блиском, перетворивши на попіл колісницю ракшаса,  разом з 
кіньми, візником і прапором, увійшла в землю, пробивши її глибоко. І боги там дуже здивувалися. І тут Карну 
ушанували всі істоти,  бо він,  легко зіскочивши зі своєї колісниці, схопив могутню зброю ашані, створену 
самими богами. Вчинивши такий подвиг у бою,  Карна  знову зійшов на свою колісницю. І потім син сути, 
приборкувач ворогів, почав метати свої довгі стріли. Справді, ніким іншим серед усіх істот, о милостивий, не 
може бути зроблене те, що зробив тоді  Карна  в тій грізній січі.  І  вражений стрілами Карни, наче гора — 
потоками  дощу,  Гхатоткача  знову  зник  з  очей,  як  примарне  місто  в  небі.  Борючись  таким  чином,  той 
нищитель  ворогів,  що  володіє  всемогутньою  силою  чарів,  знищив,  проявляючи  велику  спритність,  за 
допомогою тої чудодійної сили ті види небесної зброї Карни. І коли вся та зброя його була знищена ракшасом  
за допомогою своєї ворожби, Карна безстрашно продовжував боротися з тим ракшасом.

Тоді,  о  великий  царю,  могутній  син  Бгімасени,  збуджений  гнівом,  розділив  себе  на  безліч  частин,  
лякаючи володарів людей у війську кауравів. І ось з усіх боків зійшлися на бойовище леви, тигри та гієни, змії  
з вогняними язиками і птахи із залізними дзьобами. А щодо Гхатоткачи, то він, встелений гострими стрілами,  
випущеними з лука Карни, постаючи то у вигляді міста, то гори, то лісу, зникав відразу з очей. А ракшаси й  
пішачи, ятудхани і вовки, ринулися звідусіль  до Карни, маючи намір зжерти його. І своїм жахливим виттям 
почали вони лякати його тоді. Але кожного з них поодинці Карна простромив безліччю швидких і страшних,  
влучно пущених стріл,  що почервонилися їхньою кров’ю.  І  нарешті знищивши своєю чудовою зброєю ту 
ворожбу ракшаса, він потім прямими стрілами вбив його коней. І розтрощені, вони, з тілами покаліченими й зі 
спинами, розсіченими його стрілами, гупнули на землю, на очах у того ракшаса. Тоді син Хідімби, чия ілюзія 
була розвіяна, сказавши Карні, синові Вікартани: «Незабаром я вб’ю тебе!», і знову зник з очей.

Так вістить розділ сто п’ятдесятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 1
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Коли відбувалася та битва між Карною і ракшасом, доблесний Алаюдха, володар ракшасів, з’явився на 

ратнім  полі.  Супроводжуваний  величезним  військом,  він  наблизився  до  Суйодхани.  Оточений  тисячами  
потворних  ракшасів,  різних  видом  і  сповнених  геройства,  він  з’явився  там,  пам’ятаючи  свою  колишню 
ворожнечу  з  пандавами.  Адже  родич  його,  відважний  Бака,  який  пожирав  брахманів,  а  також  Кирміра,  
наділений великою міццю, і друг його Хідімба, були вбиті Бгімою. Він вичікував протягом довгого часу, все  
думаючи про свою колишню ворожнечу. І довідавшись тепер про нічну битву, він з’явився, жадаючи вбити 
Бгіму у бою. Як збуджений від тічки слон, або, як розгнівана змія, він, воліючи битви, сказав Дурьйодхані такі  
слова: «Тобі відомо, о великий царю, як були вбиті Бгімою ракшаси Хідімба, Бака та Кирміра, родичі мої. 
Чого ж іще? — він вчинив колись насильство над дівицею Хідімбою, зневаживши нами й іншими ракшасами!  
Я з’явився сам, о царю, щоб убити його разом з його почтом, кіньми, колісницями та слонами, а також і сина 
Хідімби, разом із прихильниками його. Убивши сьогодні всіх синів Кунті, з Васудевою та іншими, які йдуть  
спереду, я зжеру їх разом з усіма їхніми послідовниками. Накажи всьому війську твоєму вийти з битви. Ми  
поборемося з пандавами!».

Почувши ті слова його, Дурьйодхана зрадів тоді. І вшанувавши його у відповідь, він, оточений своїми 
братами, сказав таке слово: «Поставивши тебе разом із соратниками спереду, ми поборемося з ворогами! Бо 
мої війська не будуть стояти байдуже, відмовившись у думках від ворожнечі!». І промовивши цареві — «Хай 
буде так!»,  той бик серед ракшасів поспішно рушив проти Бгіми, в супроводі своїх людожерів. Із сяючим 
видом, Алаюдха мчався на колісниці, блиском подібній до сонця, точнісінько як та, на якій їздить Гхатоткача.  
І гуркіт її був настільки ж незрівнянним, як і у його колісниці, і була вона прикрашена численними арками.  
Покрита вся ведмежими шкурами, та величезна колісниця була розміром з нальву. Такі ж, як і в Гхатоткачи, в 
неї були запряжені сто швидких коней, з тулубами, подібними до слонів, і з голосами, як у ослів. Величезні  
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розмірами,  вони  харчувалися  м’ясом  і  кров’ю.  Точно  так  само,  як  у  його  супротивника,  колісниця  його 
видавала  гуркіт,  глибокий,  як  гук  величезної  хмари.  Так  само,  як  у  його  супротивника,  лук  його  був  
величезний і ще більш потужний, з тятивою настільки ж пружною. Також і стріли його були розміром з вісь 
колісниці,  із  золотим  оперенням  і  відточені  на  камені.  І  сам  герой  той  був  таким  же  міцноруким,  як  і  
Гхатоткача.

Так само й прапор у нього, блиском рівний сонцю або вогню, був, як і у супротивника його, усаджений 
стерв’ятниками й воронами. А виглядом своїм він був більш гарний, ніж Гхатоткача, з лицем, збудженим від  
гніву й палаючим.  У сяйливих браслетах ангада,  у  блискучій  діадемі  та  плетеницях,  вкритий квітковими 
вінками й тюрбаном, оперезаний мечем, озброєний булавою, бхушундою, палицею і плугом, луком і стрілами,  
з  тілом твердим ніби у  слона,  мчачись на тій  колісниці,  наділеній блиском вогню,  і  примушуючи  тікати 
військо пандавів, він виглядав велично в бою, подібно до блукаючої хмари на небі, прикрашеній спалахами  
блискавок. Так само, з появою ракшаса і всі найперші царі — ті видатні герої з війська пандавів, наділені  
великою міццю,  одягнені  в  броні  й збройні  мечами та щитами,  вступили там у бій з  усіх  боків,  о  царю, 
сповнені радости.

Так вістить розділ сто п’ятдесят перший у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 2
С а н д ж а й я  м о в и в :
Побачивши Алаюдху, вершителя страшних подвигів, який з’явився на битву, всі каурави сповнилися 

захвату.  Так само й твої  сини,  очолювані  Дурьйодханою,  сильно зраділи,  як радуються  люди,  позбавлені  
плоту,  при бажанні переправитися через океан, коли знаходять пліт. Справді, царі тоді у війську кауравів,  
вважаючи  себе  немов  знову  народженими  після  смерти,  ушанували  своїм  вітанням  Алаюдху,  володаря 
ракшасів. Між тим як відбувалася та нелюдська й страшна пря вночі, між Карною і ракшасом, — пря, хоча й 
жахлива, але приваблива для погляду, — панчали разом з іншими кшатріями, посміхаючись, дивилися на неї  
як глядачі. І тоді ж твої вої, о царю, із лихоманними серцями — Дрона й син Дрони, Кріпа та інші, видавали  
там і тут голосні кличі: «Усе загинуло!». Побачивши той подвиг сина Хідімби на ратнім полі, всіх охопило 
сум’яття. Усе було розладналося. Видаючи сумні вигуки «Овва! Леле!», усі майже втратили почуття. І військо 
твоє, о великий царю, втратило надію на життя Карни.

Але тут Дурьйодхана, бачачи  Карну, який попав у найбільше лихо, покликав тоді Алаюдху, володаря 
ракшасів, і сказав йому: «Ген-де син Вікартани, Карна, борючись із сином Хідімби, чинить найбільші подвиги 
у  битві,  в  усьому гідні  його!  Подивися на цих хоробрих царів,  убитих  сином Бгімасени,  убитих  різними 
видами зброї і які лежать на землі, подібно деревам, поламаним слоном. Серед усіх царствених воїв моїх,  
нехай  буде  це  й  твоєю долею у  бою,  призначеною мною із  твого  ж  дозволу,  о  герою!  Виявивши свою 
доблесть, убий того ракшаса! Цей злісний Гхатоткача, мучитель ворогів, опираючись на силу своєї ворожби,  
незабаром зовсім повалить Карну, сина Вікартани!». Після таких слів, звернених до нього царем, ракшас той, 
лютий у своїй відвазі й міцнорукий, сказавши «добре», ринувся проти Гхатоткачи. Тоді й син Бгімасени теж, о 
володарю, відпустивши Карну, почав жорстоко батувати підступаючого до нього супротивника стрілами. І 
битва  між  тими  обома  володарями  ракшасів  була  подібна  тій,  що  відбувається  між  двома  збудженими  
слонами в лісі через слониху.

Звільнений тоді від ракшаса, Карна, видатний з воїв-колісничних, рушив проти Бгімасени на колісниці, 
наділеній блиском сонця. Побачивши, однак, Гхатоткачу, в скруті від жорстокого Алаюдхи у бою, подібно 
скруті ватажка стада биків від лева, Бгіма, кращий з нищителів, зневажаючи нападаючим на нього Карною,  
рушив до колісниці Алаюдхи на своїй колісниці, видом подібної блиску сонця, мечучи хмари стріл. Бачачи,  
що той підступає до нього, Алаюдха тоді,  о володарю, залишивши Гхатоткачу,  викликав на битву самого 
Бгімасену. І тут Бгіма, винищувач ракшасів, стрімко кинувшись до нього, о володарю, облив того володаря  
ракшасів, разом з поплічниками його, зливами стріл. Достоту так само й Алаюдха, приборкувач ворогів, о  
царю, знову й знову поливав, як дощем, сина Кунті прямими стрілами, відточеними на камені. Також і всі інші  
ракшаси,  страшні  видом  і  збройні  різним  оружжям,  обрушилися  на  Бгімасену,  бажаючи  перемоги  твоїм 
синам. Вражений жорстоко ними, сповненими сил, могутній Бгімасена простромив кожного п’ятьма гострими 
стрілами. І ті ракшаси з ослячою утробою, відбиваючись від Бгіми, видали пронизливі крики й розбіглися в 
усі боки.

Бачачи тих прихильників своїх, наляканих Бгімою, могутній ракшас стрімко напавши на нього, обсипав 
його стрілами. Тоді й Бгімасена, в запалі бою, почав шматувати його своїми тонко загостреними стрілами.  
Алаюдха ж швидко розсік деякі з тих стріл, посланих у нього Бгімою, а інші перехопив. Тоді Бгіма, наділений 
страшною могутністю, дивлячись пильно на того володаря ракшасів, метнув у нього з великою силою булаву 
подібну своєю стрімкістю удару грому. Але ту палицю, швидко, в леті, охоплену вогняним полум’ям, ракшас  
ударив своєю палицею, і  та  булава  відбивши першу,  полетіла до Бгіми.  Слідом за тим син Кунті  покрив  
володаря  ракшасів  зливами  стріл.  Але  й  ті  його  стріли  ракшас  відбив  гострими  стрілами.  Тоді  й  усі  ті  
ракшаси-вої, страшні видом своїм, теж згуртувавшись знову, почали, за наказом свого володаря, знищувати 
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бойові колісниці  та  слонів у війську Бгіми. Панчали та срінджайї,  коні  й величезні  слони, жорстоко биті 
ракшасами, не знаходили там спокою.

Бачачи  таке  жахливе  видовище,  в  тій  шаленій  прі,  Васудева,  найчудовіший  з  людей,  промовив 
Дхананджайї такі слова: «Подивися на Бгіму, який попав у владу володаря ракшасів! Швидко відправляйся 
слідами його і не роздумуй ні про що, о Пандаво! А тим часом Дхріштадьюмна та Шикхандін, Юдхаманью і  
Уттамауджас, а також сини Драупаді — нехай ці могутні вої на колісницях, об’єднавшись разом, виступлять  
проти Карни! Нехай Накула і Сахадева та доблесний Ююдхана, за твоїм велінням, о Пандаво, уб’ють інших  
ракшасів! Що ж до тебе самого, о міцнорукий, то ти стримуй військо, очолюване Дроною! Бо, о тигре серед  
людей, велика небезпека, загрожує нам!». Після таких слів, сказаних Крішною, ті могутні вої на колісницях,  
як було наказано, рушили проти Карни, сина Вікартани, і проти інших ракшасів на бойовищі. А там тоді,  
стрілами, подібними до отруйних змій і випущених з лука, натягнутого до вуха, доблесний володар ракшасів  
розсік лук Бгіми. І слідом за тим, іншими гострими стрілами могутній ракшас убив, у запалі бою, його коней і  
візника, на очах у самого Бгімасени, о нащадку Бгарати!

Позбавлений коней своїх і візника, Бгіма тоді, зійшовши із приступки колісниці, видав зичний рик і  
метнув  на свого ворога страшну важку булаву.  І  ту величезну булаву,  яка летіла на нього з моторошним 
шумом,  жахливий ракшас  розтрощив своєю палицею й видав  потім голосне ревіння.  Бачачи той дивний, 
страшний подвиг володаря ракшасів, Бгімасена, зрадівши душею, швидко схопив іншу булаву.  І битва, яка 
відбувалася між людиною і ракшасом, стала скаженою. Гулом від падіння своїх палиць, обоє вони змушували  
сильно трястися землю. Відкинувши потім свої палиці, обоє вони зійшлися знову один з одним. Вони били  
один одного кулаками, обрушуючись із тріском грому. Шалені від гніву, вони разили один одного колісьми 
колісниць,  ярмами й осями, днищами і всяким начинням, використовуючи все, що попадалося під руку. Так 
нападаючи один на одного,  обоє вони,  стікаючи кров’ю,  билися знову й знову,  подібно двом величезним 
слонам, одержимим тічкою. І на ту битву дивився Хрішикеша, завжди відданий благу пандавів. І для захисту  
Бгімасени він спонукав тоді відправитися сина Хідімби.

Так вістить розділ сто п’ятдесят другий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 3
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Побачивши  в  бою  Бгіму,  притиснутого  жорстоко  ракшасом,  Васудева  тоді,  наблизившись  до 

Гхатоткачи, сказав йому такі слова: «Подивися, о міцнорукий, на Бгіму, в скруті від ракшаса майже на очах у  
всіх військ і  тебе самого,  о наділений великим блиском! Залишивши поки Карну,  швидко вбий Алаюдху,  
володаря ракшасів, о міцнорукий! Потім ти зможеш убити. Карну!». Почувши ці слова нащадка роду Врішни, 
могутній Гхатоткача відпустив тоді Карну й поборовся з тим володарем ракшасів, братом людожера Баки. І 
битва, що відбулася вночі між тими обома ракшасами, була шаленою. Тим часом Ююдхана, могутній воїн на  
колісниці, у всеозброєнні, сповнений гніву, а також Накула і Сахадева, простромили гострими стрілами воїв 
Алаюдхи — тих жахливих видом і хоробрих ракшасів, які, озброївшись луками, стрімко нападали на них. А 
Носій діадеми Бібхатсу, о царю, у січі тій, мечучи стріли в усі боки, почав перекидати всіх воїв, тих биків 
серед  кшатріїв.  Також  і  Карна  в  тому  бою,  о  царю,  почав  примушувати  тікати  царів  і  могутніх  воїв-
колісничних серед панчалів, очолюваних Дхріштадьюмною, Шикхандіном та іншими.

Бачачи їх, битих Карною, Бгіма, сповнений відваги, вселяючи страх ворогам, стрімко кинувся до Карни, 
сіючи стріли в бою. Тоді й ті  вої  теж — Накула і  Сахадева, Сатьякі,  могутній воїн на колісниці, убивши  
ракшасів, відправилися туди,  де перебував син візника.  І всі  вони вступили у бій з Карною, у той час як 
панчали  боролися  із  самим  Дроною.  А  тим  часом  Алаюдха,  збуджений  гнівом,  ударив  Гхатоткачу,  
приборкувача ворогів, по голові, величезною загостреною колодою. І від того удару, могутній син Бгімасени,  
що  завжди  відрізняється  доблестю,  здавалося,  на  мить  знепритомнів  і  залишався  нерухомим.  Потім, 
опритомнівши, він у бою тому, метнув у свого супротивника прикрашену золотом палицю, обвішану сотнею 
дзвіночків і видом подібну до блискучого вогню. Випущена з великою силою вершителем страшних подвигів,  
вона, видаючи голосний шум, рознесла на шматки коней і візника Алаюдхи та колісницю його. І коли коні  
його були вбиті, коли колеса, вісь і дишлі його колісниці були зламані, а прапор розірваний, він, вдавшись до 
ілюзії ракшасів, швидко зіскочив зі своєї колісниці.

Покладаючись на силу своєї ворожби, ракшас той вивергнув рясні зливи із крови. І небо тоді, здавалося, 
стало вкритим чорними хмарами й було осяяне спалахами блискавок.  Потім обрушилися  грозові  зливи в  
супроводі  яскравих перуниць  і  глибоких гуркотів  грому.  І  голосний  гул  звуків  «чата-чата» 14 лунав  там. 
Бачачи ту ворожбу, створену ракшасом, ракшас, син Хідімби, злетівши вгору, знищив її за допомогою своєї  
ворожби.  А  володар  чудодійної  сили,  Алаюдха,  побачивши  свою  ілюзію  зруйнованою  такою  ж  ілюзією 
ворога, почав викидати оглушливу зливу з каменів на Гхатоткачу. Але ту страшну зливу каменів, доблесний 
Гхатоткача розвіяв в усі боки зливою своїх стріл. І все це здавалося вельми дивним! 

Потім обоє вони почали поливати один одного різною зброєю: залізними дрюками і списами, булавами, 
палицями й молотами, тризубцями та мечами, піками, дротиками й дрюччям, гострими стрілами — довгими із  
серповидним вістрям, звичайними стрілами, дисками й сокирами, залізними кулями і короткими дротиками, 
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зброєю з наконечниками на зразок коров’ячої голови, а також ціпками з дерева удумбара. І в бою тому вони  
били один одного різноманітними гілчастими деревами, вириваючи їх з коренем, такими, як шами, пилу і  
каріра, а також шамьяка, о нащадку Бгарати, інгуда, бадарі й квітучими ковідара, палаша й арімеда, могутніми 
плакша, ньягродха й піппала, а також різноманітними гірськими вершинами, покритими різними мінералами. 
І гул від їх зіткнення був вельми оглушливий, як від громових ударів. І справді, битва між сином Бгіми й  
Алаюдхою,  о  володарю,  була  подібна  тій,  яка  відбувалася  колись,  о  царю,  між Балі  та  Сугривою,  двома 
володарями мавп.

Борючись різними видами страшної зброї, а так само й стрілами, а також хапаючись за гострі мечі, обоє 
вони разили один одного. Потім вони, обоє величезні тілом, наділені могутньою силою й міццю, кинувшись  
один на одного, схопили руками за волосся друг друга.  З тілами пораненими, обоє величезних розмірів, о  
володарю  людей,  вони  стікали  потом  і  кров’ю,  немов  це  були  дві  величезні  гори,  зрошувані  дощем. 
Обрушившись потім з усією стрімкістю на ракшаса й закрутивши його високо над головою, син Хідімби  
кинув  його  з  великою силою і  відрубав  його  величезну  голову.  І  взявши  ту  голову,  прикрашену  двома  
сережками,  він,  сповнений могутньої  сили,  видав  тоді  оглушливе  ревіння.  Побачивши величезного  тілом 
родича Баки, того приборкувача ворогів, убитим, панчали і пандави стали видавати левині рики.

Після того як був повалений той ракшас, пандави вдарили в тисячі барабанів і засурмили в десять тисяч 
сурм. І та ніч явно була для них переможною. Облямована з усіх боків світильниками, вона сяяла яскраво й  
виглядала  вельми  красно.  І  тоді,  могутній  син  Бгімасени  кинув  мертву  голову  Алаюдхи  перед  самим 
Дурьйодханою. Цар же Дурьйодхана, побачивши, що Алаюдху вбито, сильно стривожився разом з усім своїм 
військом, о нащадку Бгарати! Адже Алаюдха з’явився до нього по своїй добрій волі, пам’ятаючи колишню 
ворожнечу, і дав обіцянку йому, що він уб’є Бгімасену в битві. І цар вирішив, що той буде безсумнівно ним  
убитий,  і  вважав  також,  що  життя  його  братів  буде  довговічним.  Бачачи  ж,  що  Алаюдху  вбито  сином 
Бгімасени, він вважав клятвену обіцянку Бгімасени, убити його самого та братів його уже виконаною.

Так вістить розділ сто п’ятдесят третій у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 4
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Убивши Алаюдху, ракшас Гхатоткача зрадів душею. Стоячи на чолі війська, він почав видавати всілякі 

кличі. Почувши те голосне, шалене ревіння, яке змушувало тремтіти навіть слонів, вої твої, о великий царю,  
були охоплені панічним страхом. Але побачивши могутнього сина Бгімасени, зайнятого у битві з Алаюдхою, 
міцнорукий  Карна  кинувся  проти  панчалів.  Він  простромив  Дхріштадьюмну  й  Шикхандіна  —  кожного 
десятьма міцними й прямими стрілами, випущеними з лука, натягнутого до вуха. Потім іншими потужними, 
довгими стрілами він змусив тремтіти Юдхаманью, Уттамауджаса, Сатьякі, видатного з воїв-колісничних. І  
коли вони теж метали у відповідь там стріли, ліворуч і праворуч, луки їх усіх здавалися точно зімкнутими  
колами,  о  володарю  людей!  Дзенькіт  від  їхньої  тятиви  й  ударів  у  долоні,  та  гуркіт  ободів  коліс  їхніх 
колісниць, змішуючись разом, став оглушливим у ту ніч, мов гуркіт хмар наприкінці спекотної пори.

Той нічний бій представлявся хмарою, о царю! Дзенькіт тятиви й гуркіт ободів коліс колісниць заміняли 
йому громи.  Луки  воїв  становили  для  нього  спалахи  блискавок,  а  верхівки  прапорів  — світне  коло  над 
хмарою,  потоки  ж  стріл  заміняли  йому  грозові  зливи.  Стоячи  непохитно  наче  скеля,  маючи  міць  рівну 
величезній горі, той нищитель юрм ворогів, син Вікартани, о володарю царів, знищив у битві ту рясну зливу зі  
стріл, яка обрушилася на нього. Відданий благу синів твоїх, шляхетний Вайкартана почав тоді, в запалі бою,  
разити своїх ворогів гострими стрілами з гарним золотим оперенням, незрівнянними, рівними силою ударів  
громовим стрілам. Незабаром прапори у деяких воїв були розірвані й зрубані сином Вікартани, в інших тіла  
були простромлені й знівечені його стрілами, інші ж були позбавлені своїх візників, а ще інші — своїх коней.  
Не  знаходячи надійного притулку  в  тому бою,  вони приєдналися  тоді  до  війська  Юдхіштхіри.  Бачачи їх 
розбитими  і  змушеними  повернутися  з  битви,  Гхатоткача  до  сказу  розлютився,  стоячи  на  чудовій  своїй 
колісниці, оздобленій золотом і дорогоцінними каменями, він видав левиний рик і, наблизившись до Карни, 
сина Вікартани, вразив його стрілами, силою подібними грому.

Обоє  вони  почали  застеляти  небеса  стрілами  з  гачкоподібним  вістрям,  довгими  стрілами  з 
наконечником у вигляді жаби, списоподібними і жезлоподібними стрілами з вістрям у вигляді телячого зуба,  
стрілами з наконечником у вигляді кабанячого вуха й загостреними у вигляді слонячих бивнів та рогів худоби,  
а також зливами стріл із бритвоподібним вістрям. І небозвід, вкритий потоками тих стріл, виглядав блискуче  
завдяки низкам стріл із золотим оперенням в блискучому сяйві, які проносилися через нього немов він був  
обвішаний гірляндами з гарних квітів. І обидва вони, рівною мірою наділені незрівнянною відвагою, однаково 
разили  один одного наймогутнішою зброєю.  Бо в  бою тому,  ніхто  не  міг  помітити  й  ознаки  переваги в 
жодному з цих видатних героїв.  Справді,  битва та  між сином Сонця і  сином Бгіми,  з  густим і  страшним 
потоком зброї, виглядала найвищою мірою гарно та являла надзвичайне видовище, немов запекла сутичка між 
Раху й Сонцем у небі. Коли ж Гхатоткача виявився не в змозі перевершити Карну, о царю, тоді він, кращий зі 
знавців зброї, викликав до дії страшну й потужну зброю. І тією зброєю ракшас убив спочатку коней Карни, а 
потім і візника його. І тут же син Хідімби швидко зробився невидимим.
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Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли ракшас  той,  який бореться облудними засобами,  зник таким чином,  що було  задумано  воями 

моїми? Про те розкажи мені, о Санджайє!
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Помітивши, що ракшас той зник, всі каурави голосно вигукнули: «Невидимий у битві, він бореться із 

застосуванням  обману,  цей  ракшас  неодмінно  вб’є  Карну!».  Тоді  Карна,  який  бореться  різною зброєю  з 
дивною спритністю, покрив усі сторони світу тенетами своїх стріл. І небо було так густо обкутане пітьмою, 
створеною стрілами,  що жодна  істота не могла спуститися  звідти.  Через  велику спритність  сина візника,  
неможливо було побачити, коли він доторкається пальцями до обох своїх сагайдаків, коли бере стріли, коли  
накладає їх на тятиву й цілячись, мече їх. Так він покривав все небо своїми стрілами. Тоді ракшасом була 
створена на небі ворожба, страшна, грізна і жахаюча. Ми побачили там видовище багряної хмари, що нагадує 
люте полум’я шаленого вогню. Там з неї вилітали спалахи блискавок, а також палаючі головешки, о володарю 
кауравів! Потім пролунав звідти страхітливий гул, немов гуркіт від тисяч барабанів, вдарених відразу.

Потім звідти посипалися стріли із золотим оперенням, дротики й списи, палиці та інша подібна зброя,  
сокири й мечі, змазані оливою, сікачі з блискучими лезами й піки. Гострі кийки, променисті, й гарні булави,  
зроблені із заліза, та довгі списи з відточеним вістрям, важкі палиці, прикрашені золотом і оповиті тасьмами, і  
шатагхни показувалися звідусіль. Величезні камені падали там і тут тисячами — громові стріли в супроводі  
сильного гуркоту, а також колеса, оснащені багатьма сотнями лез, сяючи блиском вогню показувалися там.  І 
ту  кинуту  рясну й  блискучу  зливу  дротиків,  каменів  і  сокир,  метальних  списів,  мечів,  громових  стріл  і  
молотів, Карна не зміг розтрощити зливами своїх стріл. Від падаючих коней, убитих стрілами, від падаючих 
слонів, убитих громовими стрілами, і від падаючих з колісниць могутніх воїв, вбитих каменями, страшний 
піднявся тоді шум і гуркіт. Притиснуте жорстоко Гхатоткачею з усіх боків жахливими зливами різноманітної  
зброї,  те  військо Дурьйодхани  виглядало спантеличеним од жахливого горя на ратному полі.  Із  сумними 
лементами «Овва! Ой!», і сильно пригноблене видом, те блукаюче військо, здавалося почало танути. Однак 
чільні серед воїв з почуття шляхетности не поверталися в той час обличчями назад.

Побачивши ту страшну і шалену зливу могутньої зброї, викликану чарами ракшаса, яка обрушується на  
бойовищі, і побачивши юрми війська свого, битого безперестану, синів твоїх обійняв великий страх. І шакали  
з  язиками палаючими ніби вогонь,  зі  страшним виттям почали сотнями завивати там.  І  побачивши юрби  
ревучих ракшасів, вої володаря людей дуже сильно засмутилися. І ті жахливі ракшаси з вогняними язиками і  
палаючою  пащею,  з  гострими  зубами  й  з  тілом,  подібним  горі,  проносячись  по  небу  із  дротиками,  
затиснутими у руках, викидали потоки зброї, начебто хмари — зливи дощу. Вражені жорстоко тими лютими 
стрілами,  дротиками  й  списами,  палицями  та  блискаючими  гострими  кийками,  громовими  стрілами,  
тризубцями й дисками, які наносять блискавичні удари, а також биті зброєю шатагхни, ті вої кауравів почали  
падати.  Залізні  прути,  бхушунди,  кам’яні  кулі  і  шатагхни,  стхуни,15 зроблені  із  чорного  заліза  й  оповиті 
мотузкою, посипалися на військо твого сина. І тоді, всіх охопило страшне замішання. З нутрощами назовні, з  
головами відсіченими й тілами розірваними, хоробрі вої, упавши на ратнім полі, залишалися лежати там. І від  
падаючих скель гинули коні й гинули слони, а колісниці розліталися на тріски.

Ті ятудхани, страшні видом, створені там Гхатоткачею силою своєї ворожби, викидаючи так могутню 
зливу  зброї  на  бойовищі,  зовсім  не  щадили  ні  тих,  хто  переляканий,  ні  прохачів  пощади.  Під  час  того  
страшного побоїща героїв кауравів,  викликаного самою смертю,  під час загибелі  кшатріїв,  ті  каурави всі,  
зненацька отримали повну поразку й кинулися тікати, голосно кричачи: «Тікайте, о каурави! Усе загинуло!  
Самі боги, з Індрою на чолі, вбивають нас заради пандавів!». І в той час, як тонули у нещасті ті вої з роду 
Бгарати, ніхто не міг там стати прихистком для них. Коли чувся той оглушливий шум, коли військо кауравів  
зазнавало  поразки  й  тануло,  коли  підрозділи  військ  втрачали  свої  обриси,  ні  кауравів,  ні  супротивників 
неможливо було відрізнити друг від друга. Під час тої панічної втечі, коли вої переступали межі дозволеного, 
всі сторони бойовища здавалися порожніми. Тільки одного  Карну,  о царю, я міг бачити там, який потопав 
грудьми  в  тій  зливі  зброї.  І  тут  Карна  покрив  небо  своїми  стрілами,  суперничаючи  із  чудовою  ілюзією 
ракшаса. Син візника, наділений скромністю, чинячи надзвичайний і шляхетний подвиг, зовсім не втратив 
тями в тому бою. І всі сайндхави і бахліки, о царю, злякано дивилися на Карну, не збитого з пантелику в битві. 
І всі вони ушанували його, дивлячись у той же час на перемогу ракшаса.

Тоді випущена Гхатоткачею зброя шатагхни, оснащена вісьмома колісьми, убила відразу всіх чотирьох 
коней Карни. І вони впали коліньми на землю мертві, позбавлені зубів, очей і язиків. Однак, зіскочивши з  
колісниці,  позбавленої  коней,  і  звернувши увагу  на втечу кауравів  і  на чудову свою зброю,  яку трощила 
ворожба  ракшаса,  Карна  знітився  й  почав  міркувати  про  те,  як  слід  вчинити  далі.  І  тоді  каурави  всі,  
побачивши  Карну  й  ту  страшну  ілюзію  ракшаса,  вигукнули  голосно:  «Убий  негайно,  о  Карно,  ракшаса 
сьогодні своїм дротиком! Ці каурави й сини Дхрітараштри вже на межі загибелі! А що нам вчинять ще Бгіма і  
Партха? Убий уночі цього ракшаса, який спалює нас! Той з нас, хто позбудеться від цієї страшної зброї тепер,  
той зможе поборотися з партхами у битві! Тому вбий цього жахливого видом ракшаса дротиком, даним тобі  
Васавою! Нехай каурави всі, подібні самому Індрі, не загинуть, о Карно, разом з воями в цю ніч!».
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Жорстоко битий ракшасом, о царю, глибокою ніччю,  Карна,  бачачи загибель війська свого й чуючи 
голосні крики кауравів, вирішив метнути дротик. Збуджений гнівом, як розлютований лев, він не в змозі був  
стерпіти того відповідного удару й узяв  найчудовіший дротик,  нестерпний і  переможний, бажаючи вбити 
нарешті  Гхатоткачу.  І  той  дротик,  о  царю,  який  протягом  багатьох  літ  він  був  зберігав  і  викохував  для  
вбивства Пхалгуни в бою, той найчудовіший дротик, який Шакра дав синові сути в обмін на його сережки,  
той самий дротик, що немов ворушить жалом, блискучий, оповитий тасьмою, який нагадує Ніч Руйнівника  
Ями або сестру самої Смерти й подібний яскравому метеору, Вайкартана тепер послав у ракшаса. Побачивши 
той найчудовіший, блискучий дротик,  здатний простромити тіло будь-якого ворога,  у  руках  сина візника, 
ракшас пустився тікати зі страху, о царю, збільшуючи тіло своє до розмірів підніжжя гори Віндхья. Справді, 
побачивши дротик у руках Карни, всі істоти в небі підняли голосний крик, о володарю царів! Почали дути 
люті, шалені вітри, о царю, і громові удари зі страшним шумом стали обрушуватися на землю!

Зруйнувавши ту ворожбу ракшаса й простромивши наскрізь груди його, той дротик здійнявся вгору,  
сяючи вночі, і увійшов у межі сузір’їв на небі. Поборовшись різними видами гарної, чудової зброї, з багатьма  
чоловіками-воями й ракшасами, герой той видав різноголосе страшне ревіння і впав, позбавлений дротиком 
Шакри дорогого для себе життя. А це ще інший чудесний, досить дивний подвиг, який він зробив заради  
знищення своїх ворогів: у той час як його життєво важливі місця були вражені дротиком, він засяяв блиском,  
о царю, уподібнюючись горі обкутаній хмарою. І ось, прийнявши величезну форму, Гхатоткача, той володар 
ракшасів, упав з неба на землю мертвим, із простромленим наскрізь тілом, зі  скрученою назад головою, з  
онімілими членами і позбавлений язика. І справді, прийнявши цей грізний і жахливий вигляд, син Бгімасени,  
вершитель страшних подвигів, звалився долілиць. Навіть убитий так, він при падінні зім’яв частину твого 
війська, наводячи жах на кауравів. Тоді, змішуючись із левиними кличами, засурмили мушлі й загриміли різні  
барабани та литаври. Справді ж, побачивши ілюзію ракшаса зруйнованою, а самого ракшаса вбитим, каурави, 
обрадувані,  видали  голосні  кличі.  Потім  Карна,  шанований  кауравами  немов  Шакра  —  марутами  після  
вбивства асура Врітри, зійшов слідом за твоїм сином на його колісницю і, теж обрадуваний, вступив у своє 
військо.

Так вістить розділ сто п’ятдесят четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО ГХАТОТКАЧИ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО ГХАТОТКАЧИ
1 Тоном рішабха (ārşabhena) — букв. «бичачим тоном». Рішабха (ŗşabha) — другий із семи тонів індійської музичної  

гами. (  вгору)
2 Кашьяпейя — букв. «нащадок мудреця Кашьяпи» — прізвисько Даруки, візника Крішни. (  вгору)
3 Дхрува (dhurva) — брат царевича країни Калінги. Згадується, однак, ще й інший Дхрува в розд. 133. (  вгору)
4 Подібний…очної мазі — очна мазь чорного кольору виготовляється із сурми і використовується для підведення  

очей. Порівняння з кольором очної мазі — один з розповсюджених прийомів у творах санскритської літератури. (  вгору)
5 Ашваттхаман  і  пандави  були  як  брати,  бо  всі  —  учні  Дрони.  Тому  Гхатоткача,  будучи  сином  Бгіми,  був  

«братнім» сином Ашваттхамана. (  вгору)
6 Парігха (parigha) — паля або колода із загостреним залізним кінцем, особлива булава. Пізніше одержала значення  

ударного тарана. (  вгору)
7 Яудхейї,  аратти  —  яудхейї  —  назва  племені  або  народності,  що  населяла  однойменну  країну  Яудхейю,  

розташовану в межах Серединної країни, центральної області Індостану. Аратти — плем’я, яке населяло однойменну  
країну Аратту. (  вгору)

8 Кальпаврікша (kalpavŗkşa)  — «древо  бажань», легендарне дерево,  що виконує будь-яке бажання,  те ж, що й  
кальпадрума (kalpadruma). (  вгору)

9 Шальмала — бавовникове дерево, з колючками й червоними квітами, Salmalia malabarica. (  вгору)
10 Тобто усуває морок. (  вгору)
11 Сварбхану (svarbhānu) — букв. «сяючий блиском», в індійській міфології демон-данава, який затьмарює сонце й  

місяць. Сварбхану ототожнюється з Раху. (  вгору)
12 Нальва (nalva) — міра довжини в 400 ліктів (400 хаста).  Так, згідно Нілакантсі: nalvo — hasta-catuh-çatam;  

хаста дорівнює близько 45 см (або 24 añgula, або 18 дюймам). Отже, нальва становить близько 18 м. (  вгору)
13 Зброя анджаліка (añjalika) — стріла із загостреним наконечником у вигляді складених долонь. (  вгору)
14 Звуки «чата-чата» — брязкання, брязкіт зброї, гул, гуркіт. (  вгору)
15 Стхуни (sthūņāh) — очевидно вид метальної зброї циліндричної форми (sthūņa — букв. «стовп», «колона»). (  вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ВБИВСТВО ДРОНИ

Р о з д і л  1 5 5
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Побачивши сина Хідімби вбитим і лежачим подібно горі, пандави всі глибоко засмутилися душею, і очі 

їх наповнилися слізьми. Тільки Васудева,  охоплений великою радістю, почав видавати левоподібний клич,  
скидаючи  усіх  у  глибоку  зневіру,  о  нащадку  Бгарати!  І  видаючи  могутній  клич,  він  обійняв  Пхалгуну.  
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Прив’язавши віжки своїх коней і  видаючи голосні  кличі,  він почав танцювати,  сповнений захвату,  немов 
дерево, яке трясе вітром. Потім знову покружлявши навколо Партхи й не раз поплескуючи в долоні, Ачьюта 
знову почав видавати страшні рики, стоячи на дні колісниці. Помітивши, що могутній Васудева сповнений  
радости в душі, Арджуна, о царю, зовсім не радісний душею, промовив йому:

«Ця надмірна радість у тебе сьогодні зовсім не до діла, о нищителю Мадгу, коли, натомість, сталося  
велике горе, викликане вбивством сина Хідімби! І  війська наші повернулися назад побачивши Гхатоткачу 
вбитим! І ми теж сильно стурбовані через знищення сина Хідімби! Адже причина для цього повинна бути  
вельми значна, о Джанардано! Тому, питаю тебе, скажи зараз мені правду про це, о кращий із правдивих!  
Дійсно ж, якщо це не таємниця, зволь сказати мені про це, о приборкувачу ворогів! Повідай мені про те, що 
порушило сьогодні всю твою звичайну серйозність, о нищителю Мадгу! Цей твій учинок, це легкодумство 
твоє здається мені настільки дивним, як хвилювання здійнятого дибки океану, або пересування гори Меру, о 
Джанардано!».

В а с у д е в а  м о в и в :
Велику радість, відчуваю я! Про неї слухай же мене, о Джанардано! І те піднесене, що я скажу тобі,  

негайно вселить  радісне  почуття  в  серце  твоє!  Знай,  о  велично блискучий,  що Карна,  використавши цей  
дротик на Гхатоткачі, уже заздалегідь убитий у бою, о Дхананджайє! Яка ж бо є людина в цьому світі, що  
змогла би безстрашно стояти перед Карною, озброєного тим дротиком, подібно Картікейї  у бою? Завдяки 
щасливій долі, його природний панцир забрано. Завдяки щасливій долі, сережки його також забрані. Завдяки 
щасливій долі, його дротик, який не знає промаху, тепер знешкоджений, будучи застосованим на Гхатоткачі. 
Адже якби Карна був у природному панцирі, а також із сережками, він, могутній, зміг би один скорити навіть 
три світи разом з богами! Ні Васава, ні Кубера, ні Варуна, володар вод, і ні Яма, не насмілилися б протистояти  
йому. Справді, якби той бик серед людей був наділений тими речами, то ні ти, натягаючи лук Гандіву, ні сам я  
з диском Сударшаною, не змогли би перемогти його на раті!

Адже саме для  твого  блага  Карна  був  позбавлений своїх сережок Шакрою за  допомогою ворожби. 
Достоту  так  цей  підкорювач  ворожих  міст  був  позбавлений  і  свого  природного  панцира.  Позаяк  Карна, 
зрізавши природний панцир свій і  блискучі  свої сережки, віддав їх Шакрі, він тому зветься Вайкартаною.  
Карна  здається  мені  тепер  подібним  розгніваній  отруйній  змії,  яка  заціпеніла  від  сили  заклинань,  або 
подібним  до  вогню  із  заспокоєним  полум’ям.  З  тих  пір,  о  міцнорукий,  як  шляхетним  Васавою  був  
подарований дротик  Карні,  в обмін на сережки його і чудовий панцир, — той самий дротик, що влучив у 
Гхатоткачу, — з тих самих пір Вріша, отримавши його, завжди вважав тебе вже вбитим у бою! Але хоча й  
трапилося так, що Карна втратив дротик, все ж таки він не може бути вбитий ніким іншим, крім тебе, о тигре 
серед людей, клянуся тобі в тому, що це суща правда, о бездоганний! Відданий брахманам і правдоустий,  
зайнятий подвижництвом, і дотриманням обітниць, милосердний навіть до ворогів,  Карна  тому називається 
Врішею «Биком».

Шалений на прі, міцнорукий, з луком завжди піднятим, немов лев, який шматує в лісі пихатих ватажків 
стад слонів, Карна завжди позбавляє тигроподібних воїв-колісничних їхньої пихи на ратнім полі, нагадуючи 
собою полуденне сонце, на яке неможливо глянути. Змагаючись зі шляхетними та видатними з твоїх воїв, о  
тигре серед людей, він, коли мече хмари стріл, виглядає подібно сонцю з тисячею променів в осінню пору.  
Справді, як хмара виливає потоки дощу наприкінці спекотної пори, так він викидає зливи своїх стріл. Карна 
подібний хмарі, що викидає зливу, густій хмарі, пронизаній чудовою зброєю. Позбавлений дротика, даного 
Шакрою, він тепер опинився у становищі звичайної людини і не є вже божеством. Тож, представиться тепер  
один зручний випадок для його вбивства. Коли колесо його колісниці загрузне у калабані, ти, діючи особливо 
уважно, повинен будеш убити його в цьому тяжкому становищі, у той час як сам він буде дуже неуважним. І  
ти заздалегідь отримаєш від мене знак. Саме заради твого блага, за допомогою різних винахідливих засобів,  
мною були вбиті, один за одним, усі ці герої: Джарасандха і шляхетний цар чедіїв (Шишупала), і наділений 
могутньою силою нішадець Екалавья. Так само були вбиті й інші: великі ракшаси із чільними з них, Хідімбою, 
Кірмірою і Бакою, а також Алаюдха, нищитель ворожих військ, і Гхатоткача, вершитель страшних подвигів, 
що відрізнявся великою стрімкістю.

Так вістить розділ сто п’ятдесят п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 6
А р д ж у н а  с п и т а в :
Яким чином, заради нашого блага і яких винахідливих способів, о Джанардано, були вбиті ті володарі 

землі — Джарасандха й інші?
В а с у д е в а  в і д п о в і в :
Джарасандха, цар чедіїв і могутній син царя Нішадського, якби не були вбиті раніше, тепер наводили б  

на всіх жах. Суйодхана неодмінно вибрав би тих чудових воїв-колісничних щоб залучити на свій бік, бо вони  
завжди були ворожі до нас і тепер примкнули б усі до кауравів. Адже всі вони були шляхетними героями, 
майстерними у володінні зброєю та стійкими в бою. Вони, немов безсмертні у своїй доблесті, захищали б усе  
військо сина Дхрітараштри. Справді, син візника й Джарасандха, цар чедіїв і син царя нішадів, примкнувши 
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до Суйодхани, могли би спалити всю цю землю. Слухай же мене про те, о Дхананджайє, якими засобами вони  
були вбиті. Бо без застосування винахідливих засобів їх неможливо було перемогти в бою навіть самим богам.  
Адже кожний з них один зміг би, о Партхо, боротися в битві з усім воїнством богів, охоронців світу!

Якось, притиснутий сильно сином Рохіні,1 Джарасандха, збуджений гнівом, метнув, щоб знищити нас, 
булаву лохітамукхи.  Наділена блиском вогню,  та  булава  летіла до нас,  залишаючи за  собою слід на небі  
подібний до проділу волосся на голові жінки, і виглядом своїм нагадувала громову стрілу, випущену Шакрою.  
Побачивши ту булаву, яка так неслася на нас, син Рохіні метнув для відбиття її зброю стхунакарну. І збита  
силою відповідного удару його зброї, та булава впала на Землю-богиню, розриваючи її й змушуючи трясти  
гори. Там перебувала жахлива ракшасі, на ім’я  Джара,2 наділена шаленою відвагою. Колись вона з’єднала в 
одне ціле із  двох половинок народженого у такому вигляді  того приборкувача  ворогів,  який пізніше став 
прозиватися Джарасандхою. Адже обидві  половинки тіла його,  були окремо народжені двома матерями. І 
позаяк він був з’єднаний воєдино Джарою, тому він почав називатися Джарасандхою — «З’єднаний Джарою».  
І та ракшасі,  що була в землі, о Партхо, була вбита разом з її  сином і родичами тією булавою та зброєю  
стхунакарною. Позбавлений своєї булави в тій великій битві, Джарасандха був згодом убитий Бгімасеною у 
тебе на очах, о Дхананджайє! Адже якби доблесний Джарасандха був  би озброєний булавою, самі боги, з  
Індрою на чолі, не змогли б убити його в бою, о кращий з людей!

Адже  заради  твого  блага  й  син  царя  Нішадського,  наділений  істинною  відвагою,  був  віроломно 
позбавлений  свого  великого  пальця  Дроною,  який  взяв  на  себе  роль  наставника.  Однак  той  син  царя  
Нішадського, твердий у своїй відвазі,  з надягнутими на пальці шкіряними запобіжниками, мечучи стріли і  
самотньо блукаючи лісом, виглядав блискуче, немов це був інший Рама. Адже Екалавью, з усіма пальцями, о  
Партхо,  не  в  змозі  були  ніколи перемогти в битві  самі  боги й данави,  разом з  ракшасами та зміями.  На 
твердого хваткою і майстерного у володінні зброєю, здатного безупинно метати стріли вдень і вночі, хіба була  
би у змозі глянути на нього проста людина! І заради твого блага, він був убитий мною на головній ділянці 
бою. Також і доблесний цар чедіїв був убитий мною в тебе на очах. Він теж не міг бути вбитий у бою навіть  
всіма богами і асурами. Заради вбивства його, а також і інших ненависників богів, я прийняв своє народження,  
маючи тебе помічником своїм, о тигре серед людей, з бажання блага світу. Хідімба, Бака й Кирміра знищені 
Бгімасеною.  Всі  вони  були  наділені  міццю,  рівною  силі  Равани,  і  були  згубниками  брахманів  і  
жертвопринесень. Так само і Алаюдха, який володів силою ілюзії, був убитий сином Хідімби. А син Хідімби  
був  також убитий мною, завдяки застосуванню підхожого засобу,  а саме через Карну,  за допомогою його  
дротика.

Адже якби  Карна  не вбив його своїм дротиком у великій битві,  то я сам убив би тоді сина Хідімби 
Гхатоткачу.  З  бажання  зробити  вам  приємне,  мною  він  не  був  убитий  раніше.  Адже  цей  ракшас  був  
ненависником брахманів і жертвопринесень, бо він був порушником закону і нечестивий душею, то й був він  
так знищений! І завдяки тому, що він убитий застосуванням такого способу, дротик, даний Шакрою, також 
знешкоджений мною,  о бездоганний!  Адже ті,  які  є  порушниками справедливости,  підлягають знищенню 
мною,  о Пандаво!  Це  моя непорушна  обітниця,  дана заради затвердження справедливости!  Там,  де Веди,  
правда  і  самоприборкання,  чистота,  справедливість  і  скромність,  успіх,  стійкість  і  прощення  постійно 
перебувають поруч, там і я завжди перебуваю. Клянуся в тому тобі істинною правдою! Тобі зовсім не слід  
виявляти зневіри із приводу убивства Карни, сина Вікартани. Я вкажу тобі засіб, завдяки якому ти здолаєш 
його. Врікодара також уб’є в бою Суйодхану.  Я назву тобі також засіб для його вбивства, о Пандаво! Тим 
часом, цей гучний шум над ворожим військом усе підсилюється. І війська твої теж розбігаються в усі боки, бо,  
досягши своєї мети, каурави знищують твоє військо. Еге ж, цей Дрона, кращий з бійців, спалює ваше воїнство.

Так вістить розділ сто п’ятдесят шостий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 7
Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Коли дротик у руках сина сути повинен був стати марним у своєму призначенні, після вбивства одного 

лише героя, чому ж тоді він не метнув його в Партху, виключивши всіх інших? Адже якби він був убитий за  
допомогою того дротика, тоді були б убиті й усі пандави та срінджайї. Справді, чому знищенням одного лише 
героя,  ми  не  здобули  перемогу в  бою?  «Викликаний  на  битву,  я  ніколи  не  відвернуся»,  — таку  велику  
обітницю дав Арджуна.  Тому Пхалгуна повинен був  бути викликаний на битву самим сином візника. Так  
чому ж у такому випадку Вріша, вступивши у двобій на колісницях, не вбив Пхалгуну дротиком, даним йому 
Шакрою? Про те розкажи мені, о Санджайє! Безсумнівно, мій син позбавлений розуму, також позбавлений він 
і радників! Всі застосовувані ним засоби, постійно знешкоджуються ворогами. Як же він зможе перемогти  
своїх ворогів? Адже той його дротик, що був такою потужною зброєю і забезпечував йому перемогу,  той 
дротик його тепер знешкоджений Васудевою, будучи застосований на Гхатоткачі. І справді, як плід більва  
вихоплюється  з  рук  каліки  більш  сильним,  так  і  той  дротик,  що  не  знав  промаху,  став  даремним через 
Гхатоткачу.

Подібно тому як при сутичці  між кабаном і собакою, коли гине один з них,  вигода залишається за  
мисливцем-чандалом,3 так само, о мудрий, я думаю, вигода перейшла на сторону Васудеви, від битви між  
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Карною і сином Хідімби! Адже якби Гхатоткача вбив Карну у битві, це була б найбільша вигода для пандавів.  
Якщо ж, з іншого боку, Вайкартана вбив би його, то цим також їх ціль була б досягнута, через втрату дротика  
Карни!  Міркуючи  так  розумом  своїм,  премудрий  Васудева,  лев  серед  людей,  роблячи  те,  що  приємно  й 
корисно для пандавів, змусив сина сути вбити Гхатоткачу на прі.

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Знаючи про ті намірі Карни, які він збирався здійснити, о царю, згубник Мадгу, міцнорукий Джанардана 

звелів тоді  володареві  ракшасів Гхатоткачі,  сповненому великої  сили,  вступити  у  двобій на  колісницях з  
Карною, для використання дротика, що без промаху. І все це, о царю, — через твої безглузді поради! Адже ми 
ще тоді досягли б уже своєї мети, о продовжувачу роду Куру, якби Крішна не оберігав так Партху від Карни,  
могутнього воїна на колісниці. Справді ж, Партха впав би в бою разом з конями, прапором і колісницею на 
ратнім  полі,  о  Дхрітараштро,  не  будь  на  його  стороні  могутнього  Джанардани,  того  володаря  йогинів! 
Захищений  безліччю  різних  засобів,  о  царю,  і  добре  охоронюваний  Крішною,  Партха,  зустрічаючись  із 
ворогами, перемагає їх. Але при цьому Крішна посилено оберігав Пандава від невідворотного дротика, бо 
посланий у ціль, той дротик убив би сина Кунті, подібно тому як блискавка розтрощує дерево!

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Мій син схильний до сварки, оточений дурними порадниками і вважає себе мудрим. Внаслідок чого цей 

вірний засіб убивства Арджуни і зруйнувався повністю! Яким же чином і тобою теж, о сину Гавальгани, було  
вчинено такий недогляд, що ти, о велемудрий, не нагадав Карні про цю важливу справу?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Це саме й було постійним предметом обговорення кожної ночі  між Дурьйодханою, Шакуні,  мною і  

Духшасаною. І ми говорили Карні: «Крім усіх воїв, о Карно, убий завтра Дхананджайю! І ми тоді будемо  
володіти пандавами і панчалами, як ніби вони були нашими рабами! Або ж, якщо після поразки Партхи, герой  
з роду Врішни поставить на його місце іншого з пандавів для участі у битві, то нехай тоді й сам Крішна буде 
вбитий! Адже Крішна є корінь пандавів, а Партха — їхній стовбур! Інші сини Прітхи — це їхнє галуззя, тоді 
як панчали можуть бути названі їхнім листям. Для пандавів Крішна є опора, Крішна для них — могутня сила, 
Крішна для них — захисник. Справді, Крішна — їхній притулок,  подібно тому як місяць — для небесних 
світил. Тому, о сину сути, залишаючи осторонь і листя, і гілки, і стовбур, знищ Крішну — корінь пандавів,  
усюди й завжди!».

І дійсно, якби  Карна  вбив нащадка з роду Дашарха, який радує ядавів, вся земля, о царю, була б без 
сумніву під твоєю владою! Адже справді, якби він, великий душею, що радує ядавів і пандавів, лежав би на  
сирій землі вбитий, то безсумнівно, о царю царів, вся Земля разом з горами, морями й лісами підпала б під  
твою владу! Саме таке рішення приймалося нами щораз, коли ми пробуджувалися вранці, відносно володаря 
тридцяти богів — Хрішикеші, невимірного у потузі своїй! Під час битви, однак, це було поза нашою увагою.  
До того ж Крішна завжди захищає Арджуну, сина Кунті. Він ніколи не хотів поставити його перед сином сути  
в бою. Але зате, Ачьюта завжди ставив перед ним інших видатних воїв-колісничних, думаючи при цьому: «Як  
би мені зробити той невідворотний дротик марним?»,  о володарю! Тоді ж міцнорукий Сатьякі,  наділений 
справжньою  відвагою,  о  тигре  серед  воїв-колісничних,  запитав  Крішну  про  Карну,  могутнього  воїна  на  
колісниці: «Адже це було тверде рішення Карни щодо дротика, який він повинен був метнути у Пхалгуну, о 
невимірний у відвазі! Чому ж, однак, насправді він не був випущений по ньому сином сути?».

В а с у д е в а  в и р і к :
Духшасана й Карна, і Шакуні разом з володарем Синдху, очолювані Дурьйодханою, постійно радилися 

із цього приводу. І, звертаючись до Карни, вони зазвичай рекли: «О Карно, Карно, могутній лучнику, о ти, чия 
доблесть невимірна в бою, цей дротик не повинен бути випущений тобою, о кращий з переможців, ні в кого 
іншого,  крім  могутнього  воїна  на  колісниці  —  Партхи,  сина  Кунті,  Дхананджайї!  Бо  він  —  найбільш 
прославлений серед них, як Васава серед богів! Якщо він буде вбитий, всі пандави разом зі срінджайями  
будуть позбавлені свого серця, як боги — вогню!». Говорячи «добре!», погоджувався на це Карна,  бо намір 
убити  Власника  лука  Гандіви,  о  туре  з  роду  Шині,  постійно  був  у  серці  Карни!  Однак  же  я  завжди  
спантеличував сина Радхи, о кращий з воїв! Внаслідок чого він і не випустив дротика в Пандава, Володаря 
білих коней! Адже я добре розумів, що для Пхалгуни, коли він жадав боротися, той дротик буде смертю його,  
— і від цього ніколи не було в мене ні сну, ні радости на серці, о кращий з воїв!

Тому,  побачивши, що той дротик знешкоджений, будучи  застосованим на Гхатоткачі,  о туре  з  роду 
Шині, я вважаю Дхананджайю сьогодні врятованим з пащі самої Смерти. Ні батько мій, ні мати, ні ви, ані мої 
брати, і ні саме життя моє не повинні бути так захищені, як Бібхатсу в бою! Якщо може бути щось інше, ще  
набагато більш недосяжне, ніж панування над трьома світами, то я, о Сатвато, не побажав би насолоджуватися  
ним без участі сина Прітхи — Дхананджайї. Тому цей бурхливий захват, о Ююдхано, і був у мене сьогодні,  
коли я побачив сина Прітхи Дхананджайю немов при поверненим після смерті. Тому й був мною посланий 
ракшас до Карни на прю! Бо ж ніхто інший не був здатний протистояти вночі Карні в бою!

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Саме так сказав тоді  доблесному Сатьякі  про це син Деваки,  завжди відданий благу Дхананджайї і  

радий тому, що приємно для нього.
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Так вістить розділ сто п’ятдесят сьомий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 8
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Все це, я думаю, о братику мій, — у величезній мірі є результат згубної політики Карни, Дурьйодхани 

та інших, Шакуні, сина Субали, і твоєї особливо. Справді, коли ти знав, що той дротик може завжди вбити 
лише одного в бою і що він невідворотний та нестерпний навіть самим богам з Васавою на чолі, то чому ж у  
такому випадку, о Санджайє, він не був випущений Карною у сина Деваки або ж у Пхалгуну, коли він був ще  
раніше зайнятий з ними в бою?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Щораз,  як  ми верталися  з  битви,  о  володарю народів,  в  усіх  нас  уночі,  о  найкращий з роду Куру,  

відбувалося завжди про це нарада, де ми говорили Карні: «Як тільки завтра займеться світанок, о Карно, цей 
дротик повинен бути випущений у Кешаву або ж в Арджуну, о Карно!».  Але коли наступав час світанку, о 
царю,  силою  велінь  долі,  Карною та  іншими  воями  те  рішення  забувалося  знову.  Я  думаю,  що  доля  є  
найвищою у перебігу подій, бо Карна із дротиком у руках, не вбив у бою ні Партху ні Крішну, сина Деваки. І  
дійсно, хоча дротик той, подібний до Ночі при загибелі світу, був у його руках, Карна, через те що розум його 
був потьмарений самою долею, і до того ж спантеличений ілюзією богів, не випустив тому той дротик Васави 
ні в Крішну, сина Деваки, з метою його вбивства, і ні в Партху, подібного Шакрі у своїй доблесті, о володарю!

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Ми знищені самою долею, своїм власним розумом і Кешавою! Бо дротик Васави зник, після того як він 

убив Гхатоткачу, ставши таким же незначним, як солома. Карна і мої сини, а також усі інші царі, завдяки такій 
дії, через згубну політику, уже відправилися у житло Вайвасвати! Розкажи мені тепер, як знову відбувалася  
битва між кауравами і пандавами, після того як був  повалений син Хідімби. Яким робом ті,  які кинулися  
проти Дрони,  вишикувані  в бойові  лави й майстерні  на прі,  — срінджайї  разом з панчалами, — як вони  
боролися в битві? Як же, дійсно, пандави і срінджайї протистояли Дроні, який метав у них стріли, Дроні, коли 
він проникав у їхнє військо, жертвуючи самим життям, шалений од гніву через убивство сина Сомадатти і  
правителя  Синдху,  уподібнюючись  тигрові  з  відкритою пащею або  самому Руйнівникові?  І  також ті,  які 
охороняли наставника, — син Дрони, Карна, Кріпа й інші, очолювані Дурьйодханою, о братику мій, що також 
робили вони в бою? Розкажи мені, о Санджайє, як мої вої у тій раті нападали на Савьясачина і Врікодару,  
котрі жадали вбити сина Бхарадваджи? Як же вони, збуджені гнівом через убивство царя Синдху, а ті — через  
убивство Гхатоткачи, нездатні, кожна зі сторін, стерпіти свою втрату, боролися в тій нічній битві?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Після того як уночі, о царю, був убитий Карною ракшас Гхатоткача, коли вої твої, сповнені радости й 

прагнучі  боротися,  видавали голосні  кличі  й з  усією стрімкістю обрушувалися  в  ту глупу ніч на  військо 
пандавів,  що  піддавалося  знищенню,  цар  Юдхіштхіра  глибоко  зневірився.  І  сказав  тоді  міцнорукий 
приборкувач  ворогів,  звернувшись  до  Бгімасени:  «Стримай,  о  міцнорукий,  військо  сина  Дхрітараштри! 
Внаслідок убивства сина Хідімби мене охопила сильна замішка!». Наказавши так Бгімі, цар присів на своїй  
колісниці. З обличчям, залитим слізьми, і глибоко зітхаючи знову й знову, він вельми посмутнів, побачивши 
доблесті Карни. Побачивши його, такого пригнобленого, Крішна промовив таке слово: «Не віддавайся так 
зневірі, о Каунтейє! Цей пригнічений стан духу не личить тобі, о найкращий з роду Бгарати, як підходить він  
звичайній людині! Встань, о царю, і борися! Неси важкий тягар, о володарю! Коли ти засмучуєшся,  може  
виникнути сумнів у нашій перемозі!».

Почувши слова Крішни, Цар справедливости Юдхіштхіра витер свої очі руками й промовив у відповідь 
Крішні:  «Тобі,  о  міцнорукий,  добре  відомий найвищий шлях усіх  настанов!  Грізні  наслідки від  убивства 
брахмана поширюються і на того, хто не усвідомлює зроблених йому послуг іншими. У той час як ми жили в 
лісах,  шляхетним сином Хідімби, хоча й був  він тоді  ще сущою дитиною, зроблено нам безліч послуг,  о  
Джанардано! Довідавшись, що Пандава, власник білих коней, відправився для отримання зброї, цей могутній  
лучник, о Крішно, з’явився до мене в ліс Камьяка. І жив він разом з нами, поки не повернувся Дхананджайя.  
Під час подорожі на Гандхамадану він переправляв нас через неприступні місця, а царівну Панчали, сильно  
втомлену, він, шляхетний, ніс на своїй спині. З його ж подвигів видно, що він був вправний у всіх прийомах 
ведення бою. Адже й заради мене, тим шляхетним героєм були зроблені надзвичайні подвиги! Моя любов до 
Гхатоткачи,  володаря  ракшасів,  подвійно  сильніше  тієї  любови,  яку  я  маю до  Сахадеви,  о  Джанардано!  
Міцнорукий, він був відданий мені! Я був любий йому, а він був любий мені! Тому я, о нащадку роду Врішни,  
і засмучуюся, паленіючи сумом!

Подивися,  о  нащадку  роду  Врішни,  на  наші  війська,  притиснуті  й  повернуті  на  втечу  кауравами!  
Подивися на Дрону й  Карну — двох могутніх воїв-колісничних, які завзято борються в битві! Подивися на 
військо  пандавів,  бите  ними  глибокою  ніччю,  подібно  великій  очеретяній  хащі,  знищуваній  двома 
збудженими слонами! Не звертаючи уваги на силу рук Бгімасени, о Мадгаво, а також на розмаїтість зброї,  яку 
застосовує Партха, каурави завзято проявляють свою доблесть! Ген, Дрона і Карна та цар Суйодхана! Убивши 
ракшаса в бою, вони в захваті видають там голосні кличі! Яким чином, о Джанардано, коли ми живі й ти теж, 
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син Хідімби міг знайти свою загибель, вступивши в бій із сином сути? Ставлячи всіх нас ні в що,  Карна на 
очах  у  Савьясачина,  о  Крішно,  убив  могутнього  сина  Бгімасени,  ракшаса  Гхатоткачу.  Коли  був  убитий 
Абгіманью злобливими синами Дхрітараштри, Савьясачина,  могутнього воїна на колісниці,  не було там у 
бою! І ми теж усі були стримувані злостивим правителем Синдху. Дрона зі своїм сином Ашваттхаманом, був 
причиною тої ганебної справи.

Наставник сам указав Карні засіб для вбивства Абгіманью. Коли той бився мечем, він сам розрубав на 
дві частини його меч. І коли Абгіманью опинився в тяжкому становищі, Крітаварман по звірячому і в одну 
мить  убив  його  коней  і  двох  візників,  що  поганяли  підпряжних  коней.  А  потім,  інші  могутні  лучники 
повалили сина Субхадри в бою. За найменшу образу, о Крішно, був правитель Синдху вбитий Власником лука 
Гандіви! Але це, о найчудовіший з ядавів, не дуже радує мене. Якщо вбивство ворогів є справедливим і має 
бути зроблене пандавами, тоді Дрона й Карна повинні бути вбиті в бою раніше всіх! Така моя думка. Адже  
обоє вони є коренем наших лих, о туре серед людей! Отримавши їх своїми союзниками у бою, Суйодхана став  
досить  упевненим  у  перемозі.  Дійсно,  тоді  як  повинен  був  бути  вбитий  Дрона  або  син  візника  з  його 
послідовниками,  тоді  міцнорукий  Дхананджайя  убив  правителя  Синдху,  який  далеко  стояв  від  справи! 
Покарання ж сина візника  має бути  неодмінно почате мною.  Тому я  відправлюся сам,  о  герою,  палаючи 
бажанням убити Карну. Там Бгімасена міцнорукий, бореться зараз із військом Дрони!».

Сказавши  так,  Юдхіштхіра  поспішно,  з  усією  стрімкістю,  рушив  проти  Карни,  згинаючи  свій 
величезний лук і  грізно сурмлячи в мушлю. Потім, оточений тисячею колісниць і  трьома сотнями слонів,  
п’ятьма  тисячами  вершників  і  трьома  тисячами  прабхадраків,  відправився  швидко  Шикхандін,  слідом  за 
царем. Тоді одягнені в броні панчали і пандави, очолені Юдхіштхірою, ударили в барабани і засурмили в 
мушлі.  У цей час міцнорукий Васудева, звернувшись до Дхананджайї, промовив: «Он, перейнятий гнівом,  
стрімко мчиться Юдхіштхіра, палко бажаючи вбити сина сути! Не личить тобі бути байдужим до нього!».  
Сказавши так, Хрішикеша швидко погнав коней. Джанардана помчався слідом за царем, що від’їхав був уже  
далеченько. А в цей час, побачивши сина Дхарми Юдхіштхіру, з думками, зніченими журбою, паленіючого 
начебто вогнем, який швидко прямував з наміром убити сина візника, наблизився до нього Вьяса і сказав:

«Хоча й зіштовхувався з Карною у бою, Пхалгуна однак гараздує, завдяки щасливій долі! Адже жагуче 
бажаючи вбити Савьясачина, Карна зберігав свій дротик! Завдяки щасливій долі Джишну не вступав з ним у 
двобій на колісницях, о туре з роду Бгарати! Лише змагаючись один з одним, обоє вони метали різну чудову 
зброю в усі  боки. У той час як будь-яка зброя Карни знищувалася б Арджуною, син візника, притиснутий  
жорстоко ним, безсумнівно метнув би, в запалі бою, той дротик Васави, о Юдхіштхіро! І тоді, якби це сталося, 
горе твоє було б жахливим, о найчудовіший з роду Бгарати! Завдяки щасливій долі ракшас убитий на січі  
сином сути, о милостивий! Справді, Гхатоткача вбитий самою Смертю, яка перетворила дротик Васави лише 
у  знаряддя.  Саме заради твого  блага,  о  сину мій,  ракшас  убитий!  Не  піддавайся  гніву,  о  кращий з  роду  
Бгарати,  і  не  впадай  серцем  своїм  у  сум!  Бо  такий  кінець  для  всіх  істот  у  цьому  світі,  о  Юдхіштхіро!  
Об’єднавшись зі своїми братами і шляхетними царями свого табору, о царю, поборися з кауравами в битві, о  
нащадку Бгарати! І на п’ятий день від тепер, земля буде твоєю! Завжди, о тигре серед людей, міркуй про  
чесноту!  Сповнений  радости,  постійно  проявляй  м’якосердя  до  всіх  істот,  віддавайся  покаянню,  виявляй 
щедрість і прощення та дотримуйся правди, о Пандаво! Де справедливість, там і перемога!». Сказавши так  
Пандаву, Вьяса відразу зник.

Так вістить розділ сто п’ятдесят восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5 9
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Тоді коли був убитий Гхатоткача сином сути в ту ніч, Цар справедливости Юдхіштхіра, однак, піддався 

впливу горя й гніву.  Побачивши твоє  велике військо,  стримуване  Бгімою,  він так сказав Дхріштадьюмні: 
«Зупини  Народженого  в  посудині!  Бо  ти,  о  приборкувачу  ворогів,  одягнений  у  панцир,  оружний  луком,  
стрілами і мечем, вийшов був з вогню для знищення Дрони! Завзято і весело кинься у битву, і не повинно бути  
в тебе ніякого страху! Нехай також Джанамеджайя і Шикхандін, Даурмукха і Яшодхана, обрадувані, ринуться  
проти Народженого в посудині з усіх боків! Нехай Накула і Сахадева, сини Драупаді та прабхадраки, Друпада 
і Вірата, в супроводі своїх синів і братів, також Сатьякі та кекайї і син Панду Дхананджайя, кинуться з усією 
стрімкістю проти сина Бхарадваджи, з наміром убити його! Нехай також усі наші вої-колісничні і які є слони  
й коні, а також піхотинці, нападуть на Дрону, могутнього воїна!».

Одержавши такий  наказ  від  шляхетного Пандава,  всі  вони  стрімко  кинулися  проти  Народженого в 
посудині,  з  бажання  поборотися  з  ним.  Однак  Дрона,  кращий з  носіїв  зброї,  перехопив  у  бою тих  воїв-
пандавів, котрі так раптово напали на нього з усією силою і завзятістю. Й тут,  цар Дурьйодхана, бажаючи 
оборонити життя Дрони, ринувся, розгніваний, на пандавів, теж з усією силою та завзятістю. І тоді відбулася  
битва між пандавами і кауравами, які голосно кричали одні на одних. Верхові та в’ючні тварини обох сторін, а 
також вої стомилися всі. Могутні вої на колісницях теж, о великий царю, сліпі від сну й виснажені в бою, не  
знали що робити на полі. Ця ніч  проміжком у три ями,4 грізна на вид і жахлива, яка уносить багато живих 
істот, стала здаватися їм тривалістю в тисячу ям. Особливо коли вони вбивали так і калічили один одного і  
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особливо коли вони ставали сліпими від сну, бо ж навколо панував нічний морок. І всі кшатрії були засмучені  
душею і втратили свій запал. Як у твоїх, так і у ворожих воїв, не було більше зброї та стріл.

Проводячи так час, деякі з воїв обох сторін, що особливо відрізняються скромністю і дотримуються  
законів своєї касти, не залишали своїх підрозділів. Інші, сліпі від сну, залишивши зброю, лягали на землю,  
інші — на спини слонів, ще інші — на колісниці, а деякі на спини коней, о нащадку Бгарати! Осоловілі від  
сну, володарі людей не знали що робити. А ті вої, які ще ратилися, відправляли один одного в житло Ями. 
Інші ж, які втратили почуття, марячи уві сні й приймаючи всіх за ворогів, убивали в бою себе і своїх же, а  
також чужих. Очманілі,  вони видавали різні вигуки в тій лютій битві.  Багато хто при думці, що потрібно  
боротися, стояли склепивши повіки і майже спали. Інші, несамовито сходилися у бою, а деякі герої, сліпі від  
сну,  убивали в запалі битви один одного, о царю, у тій жахливій темряві. Багато воїв, зовсім спантеличені  
безсонням, не розрізняли в бою себе від ворогів, і помирали так.

Побачивши такий стан воїв, Бібхатсу, бик серед чоловіків, сказав голосно такі слова, оголошуючи всі 
сторони світу: «Ви всі разом з верховими і запряжними тваринами виснажені напругою сил і сліпі від сну, у  
той час як саме військо обкутане мороком і густим пилом. Тому, о вої, якщо ви бажаєте, ви можете відпочити! 
Давайте,  відразу на ратнім полі,  закрийте свої очі  на короткий час! А потім, коли місяць зійде знову,  ви,  
каурави і  пандави,  можете знову,  виспавшись і  відпочивши,  поборотися один з одним заради досягнення 
неба!». Почувши ці слова доброчесного Арджуни, вої з табору кауравів, обізнані на всіх приписах, схвалили їх 
і, звертаючись друг до друга, голосно вигукнули: «О Карно, Карно, о царю Дурьйодхано, припиніть битву!  
Адже  військо  пандавів  уже  припинило  тіснити  нас!».  І  в  той  час  як  Пхалгуна  голосно  виголошував  так 
навкруг, військо пандавів, а також і твоє, о нащадку Бгарати, припинили бій. І ті слова його привітали боги і  
шляхетні  мудреці  та  усі  обрадувані  вої.  Привітавши ті  незлобливі  слова,  всі  війська,  о  нащадку Бгарати,  
виснажені напругою сил, о царю, вляглися поспати якийсь час, о туре з роду Бгарати!

Тоді  те  військо  твоє,  о  нащадку  Бгарати,  відчуваючи  щастя  від  того,  що  отримало  можливість 
відпочинку, вшанувало хороброго Арджуну: «В тобі укладені Веди, а також усіляка зброя! В тобі укладено  
розум і доблесть! В тобі, о міцнорукий, перебувають справедливість і жаль до всіх істот, о бездоганний! І  
заспокоєні тобою, ми бажаємо тобі щастя, о Партхо! Хай буде благо тобі! І отримай ти незабаром, о герою,  
предмети бажань,  приємні  твоєму серцю!».  Так прославляючи того  тигра  серед людей,  могутні  ті  вої  на 
колісницях, подолані сном, поринули в мовчання, о володарю народів! Одні лежали на спинах коней, інші — 
на сидіннях колісниць, деякі — на плечах слонів, а ще інші — на голій землі. Багато хто, зі своєю зброєю й  
булавами, з мечами і сокирами, зі списами і в панцирах, лягли спати окремо друг від друга. Слони там, сліпі 
від сну, охолодили землю диханням зі своїх ніздрів, що проходило через їх зміїсті хоботи, вкриті попелом і  
порохом. І слони ті, коли вони глибоко зітхали на землі, виглядали красиво, подібні горам, розкиданим на  
бойовищі, із шиплячими на них величезними зміями

Коні  з  позолоченими попругами і  хомутами,  переплетеними гривами,  вирівняли землю,  підриваючи 
краями своїх копит нерівності.  Таким чином усі  спали там,  о  царю царів,  розташувавшись відповідно на  
спинах своїх верхових і запряжних тварин. І подолане так сном, військо те спало у тиші там, нагадуючи собою  
надзвичайну картину, написану на полотні майстерними малярами. Ті кшатрії, юні й прикрашені сережками, з  
тілами, пораненими обопільно стрілами, спали, розташувавшись на лобових опуклостях слонів, начебто вони 
лежали на повних грудях гарних жінок. Тоді місяцем, захисником лілей,5 утішником ока, відтінку білого, як 
щоки красуні, прикрасилася сторона світу, захищена Індрою (Схід). Потім через хвилину, попереду показав 
себе  багряним  божественний  володар,  що  носить  зображення  зайця  (Місяць),  поглинаючи  сяйво  зірок.  І 
слідом  за  тим  багрянцем,  місяць  почав  повільно-повільно  випускати  величезну  сіть  променів,  блиском 
подібну золоту.  Потім ті  промені  місяця,  розсіюючи пітьму своїм блиском,  поступово поширилися на всі  
сторони світу, неба і землі. І невдовзі світ здавалося став яскраво освітленим. Невимовний і безпросвітний  
морок тоді швидко відступив.

Між тим як світ освітився так, і сам місяць перетворився ледве чи не у денне світило, деякі з істот,  
блукачі  уночі,  о  царю,  продовжували бродити там,  а  деякі  не рухалися  з  місця.  І  розбуджене  променями 
місяця, о царю, те військо прокинулося,  подібне величезним заростям лотосів у воді,  що розпустилися від 
променів сонця. Подібно тому як океан, що здіймається при сході місяця, починає хвилюватися, так і те море  
війська було пробуджене при сході місяця. І тоді знову, о володарю народів, почалася битва на Землі, заради  
знищення людей — між тими які воліли досягти потойбічного світу.

Так вістить розділ сто п’ятдесят дев’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 0
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
У цей час Дурьйодхана, підпавши під владу гніву, примчався до Дрони й сказав йому так, викликаючи в 

ньому радість і почуття відваги: «Вороги наші не повинні мати пощади у бою, коли вони із пригнобленим 
серцем,  виснажені,  відпочивають,  і  особливо  коли  всі  вони  впевнені  у  своїй  меті!  Однак  все  те,  що  
стосувалося  їх,  прощалося  нами,  з  бажання  зробити  приємне  тобі.  Ці  ж  пандави,  відпочивши,  стали  ще 
сильніші. Самі ж ми, у всіх випадках втрачаємо свою потугу й сили. А вони, збережені тобою, гараздують 
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знову й знову. Всі види чудової зброї, а також ті, які є зброєю Брахми та інші, — всі вони є винятково у тебе.  
Ні пандави, ні ми самі, ні інші лучники у світі, не можуть зрівнятися з тобою, коли ти борешся в битві, — 
кажу  тобі  правду!  О  найкращий  з  двічінароджених,  ти  обізнаний  на  всіх  видах  зброї!  Без  сумніву,  за  
допомогою своєї  чудової  зброї  ти здатний розтрощити три світи разом з богами,  асурами і  гандхарвами! 
пандави особливо бояться тебе! А ти, однак, прощаєш їм, виставляючи приводом або те, що вони були твоїми  
учнями, або моє злощастя!».

Так заохочений і приведений у шаленство сином твоїм, Дрона, о царю, гнівно промовив Дурьйодхані 
такі слова: «Хоча й будучи старим, я додаю зусиль у битві, о Дурьйодхано, у міру моїх сил. Всі ці люди не  
обізнані на володінні зброєю, я ж, однак, досвідчений знавець зброї. І якщо вони повинні бути вбиті мною,  
який жадає перемоги, тоді мною буде зроблена вкрай ганебна справа! Однак же те, що ти вважаєш потрібним 
зробити, гарне воно чи огидне, — те я виконаю, о Кауравьє, за твоїм словом. І воно не може бути інакше!  
Виявивши всю свою доблесть у битві й убивши всіх панчалів, я зніму свій панцир, о царю! Клянуся на зброї,  
що це правда! Ти думаєш, що Арджуна, син Кунті, стомився в бою! Слухай же, о міцнорукий Каураво, що 
скажу я по правді щодо його доблесті!

Коли Савьясачин розгніваний, ні боги, ні гандхарви, ні якши, ні ракшаси не в змозі терпіти його в бою.  
У лісі Кхандава він зустрівся в битві із самим божественним володарем безсмертних! І хоча Індра дощив на 
нього своїми зливами, він був відбитий шляхетним Арджуною за допомогою стріл. Якши, змії-наги, дайтьї та  
всі інші, горді своєю силою, були вбиті тим володарем серед людей. І те тобі також відомо. Під час подорожі в 
табір пастухів,  гандхарви, очолювані Читрасеною та іншими, були переможені ним. І ви, викрадені ними,  
були визволені тим непохитним лучником. Також і ніватакавачи, вороги богів, невигубні навіть ними в бою, 
були переможені тим героєм. Тисячі данавів, що живуть у Хіраньяпурі, переміг той тигр серед людей, то чи ж  
він може бути подоланий істотами людськими? Ти все бачив навіч, як це військо твоє було розтрощене сином 
Панду, хоча ми й додавали ретельно зусиль, о володарю народів!».

Твій син, о царю, розгнівавшись тоді, сказав знову Дроні, який так славив Арджуну, такі слова: «Я сам і  
Духшасана,  Карна  і Шакуні,  мій вуй,  розділивши військо бгаратів на дві частини і взявши із собою загін,  
уб’ємо сьогодні Арджуну в бою!». Почувши ці його слова, син Бхарадваджи, засміявшись злегка, висловив  
схвалення цареві й мовив: «Гаразди хай будуть з тобою! Чи справді, якийсь кшатрій зміг би вбити того бика  
серед кшатріїв — Власника лука Гандіви, осяяного прихованою міццю, незламного? Ні володар скарбів, ні  
Індра, ні Яма, ні володар вод, ні асури, змії чи ракшаси не можуть убити його, коли він зі зброєю. Тільки дурні  
говорять такі слова, які ти сказав, о нащадку Бгарати! Адже хто, зіштовхнувшись із Арджуною у битві, міг би 
повернутися  додому  неушкодженим? Щодо  тебе,  то  ти,  через  те  що  сумніваєшся  в  усіх,  —  упертий  і 
гріховний  у  своїх  намірах!  Саме  з  тими,  хто  найкращий  і  зайнятий  служінням  твоєму благу,  ти  волієш 
говорити подібним чином! Так відправляйся ж негайно до Каунтейї, щоб протистояти йому заради власних 
своїх інтересів. Ти — кшатрій, народжений у високому роду!  І ти прагнеш боротися! Чому ти допускаєш 
вбивство всіх цих неповинних царів? Ти — корінь цієї  ворожнечі!  Тому відправляйся,  щоб поборотися з 
Арджуною!  Цей  вуй  твій,  наділений  мудрістю,  дотримується  закону  кшатріїв.  Нехай  цей  брат  Гандхарі,  
нечестивий  гравець  у  кості,  виступить  проти  Арджуни  в  бою!  Досвідчений  у  киданні  гральних  костей,  
виверткий, упереджений до гри, вправний у хитрості та крутійстві, цей гравець, добре обізнаний на мистецтві  
обману, переможе пандавів на раті!

Разом з Карною ти не раз захоплено й надміру похвалявся з нерозсудливости, немов зовсім безглуздий,  
при цьому чув і Дхрітараштра: «І сам я, о батьку мій, і Карна, і брат мій Духшасана, всі троє, об’єднавшись 
разом,  уб’ємо  синів  Панду!».  Коли ти  похвалявся так,  про це  чули  на кожних зборах.  Виконай же свою 
клятвену обіцянку, будь правдивим, разом з ними! Цей нестерпний ворог твій, Пандава, стоїть перед тобою!  
Дотримайся ж обов’язку кшатрія!  Твоя загибель від руки  Джайї  гідна буде  усілякого  вихваляння!  Тобою 
щедро роздані дарунки, ти споживав досхочу усіляких страв і вивчав науки, всі бажані багатства отримані  
тобою. Усе, що мав був зробити, виконано тобою. Ти вільний від обов’язку.  Не бійся ж! Поборися тепер з 
Пандавою!». Сказавши так, Дрона зупинився, внаслідок чого те ж саме зробили і вороги. І потім, коли військо  
бгаратів було розділене на дві частини, почалася тоді битва.

Так вістить розділ сто шістдесятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 1
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Коли добігала кінця лише третя частина ночі,  битва відновилася знову,  між кауравами і пандавами,  

обопільно охопленими радістю, о володарю народів! Незабаром, затьмарюючи блиск місяця, показалася зоря,  
передвісниця  сонця,  надаючи  небу  мідно-червоного  забарвлення.  Після  того  як  військо  кауравів  було 
розділено на дві частини, Дрона, очолений Дурьйодханою, кинувся з одним із загонів проти сомаків, пандавів 
і  панчалів.  Побачивши  кауравів,  розділених  на  дві  частини,  Мадгава,  звернувшись  до  Арджуни,  сказав:  
«Відтисни ворогів — цих кауравів ліворуч, о Савьясачине!». І з дозволу Мадгави зробити так, Дхананджайя  
повернув  ліворуч  від  могутніх  лучників  —  Дрони  й  Карни.  Зрозумівши  намір  Крішни,  той  підкорювач 
ворожих міст, побачивши Бгімасену, який стояв на головній ділянці битви, під’їхав до нього.

194



Б г і м а  с к а з а в :
О Арджуно, Арджуно! О Бібхатсо! Вислухай справедливі слова мої! Заради чого дружини-кшатрійки 

народжують  синів,  — час  цей  тепер  настав!  Якщо  в  такий  час,  ти  не  постараєшся  досягти  сприятливих 
результатів,  тоді  ти,  уподібнюючись  людині  ницій,  допустиш  зайву  жалість!  Виявивши  свою  доблесть,  
звільни себе  від  обов’язку  перед  правдою,  добробутом,  чеснотою і  славою!  Прорви  цей  бойовий шик,  о  
кращий з воїв! Відтисни, о Савьясачине, цих кауравів!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Так  спонукуваний  Бгімою і  Кешавою,  Савьясачин,  перемагаючи  Карну  і  Дрону,  почав  стримувати 

ворогів з усіх боків. І його, сповненого великої відваги, коли мчався по головній ділянці битви і спалював,  
подібно бурхливому вогню, биків серед кшатріїв, не могли зупинити ті тури-кшатрії з війська кауравів, хоча й  
напружували всі сили, проявляючи свою доблесть. Тоді  Дурьйодхана, Карна  і Шакуні, син Субали, облили 
сина Кунті Дхананджайю потоками стріл. Але знешкодивши зброю всіх тих воїв, він, найкращий з найкращих 
знавців зброї, облив їх, у відповідь, зливами своїх стріл. Відбиваючи зброєю зброю, Дхананджайя, власник 
великої моторності рук, простромив усіх їх десятьма гострими стрілами кожного. Піднялися тоді хмари пилу 
й обрушувалися густі зливи стріл. Страшний морок огорнув усе, і голосний шум тоді піднявся там.

І  коли  таким був  стан  справ,  ні  неба,  ні  землі,  ні  сторін  світу  не  можна  було  більше  розрізнити.  
Спантеличені пилом, який піднявся від військ, усі зробилися мов сліпі. Ні вороги, ні ми, о царю, не могли  
розрізнити один одного. Тому царі почали боротися, керуючись лише оголошенням своїх імен. Позбавлені 
колісниць, вої-колісничні, о царю, зіштовхуючись один з одним, хапалися за волосся, за панцири й за руки.  
Багато хто з цих воїв, чиї коні та візники були вбиті, стаючи бездіяльними, залишалися живими й виглядали 
там начебто сильно змучені страхом. Коні, позбавлені життя разом зі своїми вершниками, були також видні 
там лежачими на вбитих слонах, немов розпростерті на горах.

Тоді Дрона, перекинувшись із битви в північному напрямку, став твердо до бою і, здавалося, нагадував 
собою бездимний вогонь. Помітивши, що він пересунувся з головної ділянки битви в тому напрямку, війська 
пандавів почали тремтіти, о володарю народів! Справді, побачивши Дрону, блискучого, наділеного красою і  
своєю міццю, ворогів охопив страх, сполотнілі, почали метатися вони по ратному полю, о найгідніший! І коли  
він викликав вороже військо на битву,  уподібнюючись збудженому від тічки слонові, вони не сподівалися 
перемогти його, як колись данави — Васаву. Деякі серед них зовсім упали духом, інші, більш рішучі, були  
збуджені гнівом. Деякі були здивовані, інші ж виявилися нездатними прийняти виклик. Деякі царі стискали 
пальці своїх рук, а інші, збожеволілі від гніву, кусали зубами свої губи. Деякі підкидали свою зброю, а інші  
потирали свої руки. Інші ж, сповнені великої сили й приборкані душею, кинулися проти Дрони. Панчали ж,  
особливо жорстоко змучені стрілами Дрони, о царю царів, хоча й відчували сильний біль, але продовжували 
брати участь у бою.

Тоді в запалі тої битви, Вірата і Друпада виступили проти Дрони, стійкого й нескоримого, який так 
рискав ратним полем. Потім всі троє онуків Друпади, о володарю народів, і  могутні  лучники-чедії,  також 
виступили проти Дрони в тій битві.  Дрона ж трьома гострими стрілами відняв життя в тих трьох онуків  
Друпади. І вбиті, вони впали на землю. Слідом за цим, Дрона переміг в тій січі чедіїв, кекайїв і срінджайїв.  
Також і всіх матсьїв переміг син Бхарадваджи, могутній воїн на колісниці. Але тут Друпада, розгніваний, а  
також Вірата,  в  запалі  бою,  випустили зливи стріл у Дрону,  о  великий царю! Тоді  Дрона,  той нищитель  
ворогів, двома добре загартованими стрілами із серповидним вістрям відправив і Друпаду і Вірату в житло 
Вайвасвати.

Коли ж були вбиті Вірата і Друпада, а також кекайї, коли були розтрощені чедії, матсьї та панчали, коли 
впали ті троє героїв — троє онуків Друпади, шляхетний Дхріштадьюмна, побачивши такий подвиг Дрони, 
сповнившись гніву та суму, вимовив клятву серед усіх воїв-колісничних: «Нехай я втрачу доброчесні заслуги 
від  усіх  моїх  благочестивих  діянь,  а  також  усі  чесноти  кшатрія  та  брахмана,  якщо  сьогодні  Дрона  не 
позбудеться  життя  або якщо я  відвернуся  від  Дрони!».  Вимовивши таку клятву серед усіх  тих лучників, 
царевич Панчали, згубник ворожих героїв, разом зі своїм військом виступив проти Дрони. І панчали почали 
разити Дрону з  одного боку,  а  Пандава  з  іншого.  Дурьйодхана  й  Карна,  а  також Шакуні,  син Субали,  і 
єдиноутробні брати Дурьйодхани, які стояли у порядку їхнього верховенства, почали захищати Дрону в бою. І 
тоді як Дрона був так захищений в бою тими шляхетними воями, панчали, хоча й старанно напружували сили, 
не могли навіть глянути на нього.

Але тут Бгімасена сильно розгнівався на Дхріштадьюмну, о найгідніший, і почав підбурювати його, о 
туре  серед людей,  жорстокими словами:  «Хто,  ж це  вважається  кшатрієм і  породжений у  роду Друпади,  
будучи до того ж найкращим зі знавців, обізнаних на всіх видах зброї, міг би тільки дивитися на ворога, який  
стоїть перед ним? Хто з людей, побачивши вбивство свого батька й сина, а особливо давши таку клятву в  
присутності  царів,  став би зневажати своїм ворогом? Ген-де стоїть Дрона,  подібний Вайшравані,  пихатий  
своєю власною силою.  Справді,  озброєний луком  і  стрілами замість  полін,  він  спалює своєю міццю всіх  
кшатріїв! Незабаром він знищить, без залишку, військо пандавів! Стійте як глядачі й дивіться на мій подвиг!  
Проти Дрони я виступлю сам!».
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Сказавши  так,  Врікодара,  сповнений  гніву,  проникнув  у  військо  Дрони  і  жорстокими  стрілами, 
випущеними з лука, натягнутого до межі, почав тіснити й примушувати тікати твоє військо. І Дхріштадьюмна,  
царевич Панчали, теж, проникнувши в те велике військо, обрушився на Дрону в запалі бою. Зіткнення тоді  
було шаленим і лютим. І такої битви не бачили і не чули ми ніколи, о царю, яка, в такому великому замішанні  
всього війська, відбулася того дня при сході сонця! Загони колісниць було видно змішаними одні з одними, о  
найгідніший! Тіла наділених плоттю істот, позбавлених життя, були розсіяні всюди. Деякі, коли прямували в 
іншу сторону поля, піддавалися на шляху нападу. Деякі, коли поверталися назад, отримували удари з тилу,  
інші ж — збоку. Так відбувалася та загальна битва, стаючи усе більш запеклою. Але невдовзі зійшло ранкове  
сонце.

Так вістить розділ сто шістдесят перший у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 2
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Воїни ті, о великий царю, одягнені в броні, на головній ділянці бою вклонилися тисячопроменистому 

Адітьї, що зійшов ранком. І коли зійшло променисте світило, блиском подібне яскраво розплавленому золоту,  
і коли увесь світ освітився, битва почалася знову. Ті вої, які були зайняті в єдиноборстві перед сходом сонця,  
знову схопилися один з одним після сходу сонця, о нащадку Бгарати! Коні збивалися з колісницями, слони з 
конями, а піхотинці зі слонами, вершники — з вершниками і піхотинці — з піхотинцями. Іноді з’єднавшись,  
іноді роз’єднавшись, вої нападали один на одного в бою. Зробивши бойові подвиги вночі, багато хто з них, 
стомлені потім від жару сонця, з тілами, змученими голодом і спрагою, втратили почуття.  Шум від звуку  
сурм, о царю, від гуркоту барабанів — великих і малих, від ревіння слонів і від дзенькоту простягнених і  
сильно натягнутих луків, торкався самих небес, о туре з роду Бгарати! Також і від бігу піхотинців і вибитої  
зброї, від іржання коней, від розвертання колісниць і від крику воїв шум став тоді шаленим і лютим.

Все збільшуючись,  шалений,  гучний гул  досягав небес.  Важкі  стогони чулися  на ратнім полі  серед 
тріпотливих тіл,  посічених різною зброєю.  Усе  більш голосні  й  жалібними ставали тоді  скорботні  крики  
упалих і падаючих піхотинців, вершників, воїв-колісничних і слонів. Коли ж усі війська перемішалися разом,  
наші вбивали своїх, чужі убивали наших, а наші теж — чужих і чужі — своїх. Пущені з рук героїв мечі у воїв і  
слонів, були видні на полі, немов це були купи платтів на пральних майданчиках. І стукіт від мечів, піднятих і  
схрещених руками героїв, нагадував собою шум від прання одягу. Люта, велика битва, у якій вої боролися  
мечами, шаблями, піками й сокирами, стала тоді надзвичайно страшною.

Герої-вої тоді створили там ріку, яка тече у потойбічний світ. Її джерелом служили трупи слонів і коней,  
а плином її — тіла людей. Вона була переповнена зброєю замість риб, а мулом їй служили м’ясо й кров.  
Крики страждань і горя заміняли їй шум, а прапори й одяг служили їй піною. Змучені стрілами й дротиками,  
сильно виснажені, ошалілі й ослаблі запалом від минулої ночі, з тілами зовсім онімілими, стояли слони й коні  
на  бойовищі.  Також  і  герої  стояли  там,  з  висохлими  обличчями,  з  головами,  прикрашеними  чудесними 
сережками, з бойовими й іншими засобами, які сяяли там і тут. І внаслідок того, що все бойовище було в той 
час  засіяне  зграями кровожерливих хижаків,  а  також мертвими і  напівмертвими,  не  було  там шляху для 
колісниць по всьому полю. Змучені стрілами, коні шляхетних родів і доброї вдачі, наділені міццю й подібні до  
слонів, виснажені труднощами і тремтячі, напружуючи сили, абияк везли колісниці, колеса яких були занурені  
в землю. І все те військо, було тоді сильно обтяжене й знічене, дуже схвильоване й охоплене страхом, крім 
двох воїв — Дрони й Арджуни. Ці двоє стали притулком, ці двоє стали рятівниками для стражденних воїв,  
відповідно обох сторін. Зіткнувшись саме з ними, інші відправилися в житло Вайвасвати. Все велике військо 
кауравів прийшло в сильне хвилювання, і  військо ж панчалів,  з’юрмившись разом, зовсім не відрізнялися 
більше.

І коли розгорялося велике побоїще кшатріїв з царствених родів на бойовищі, збільшуючи страх боязких, 
подібне  до  грища  Бога  смерти,  ми  не  могли,  о  царю,  бачити  там  ні  Карни,  ні  Дрони,  ні  Арджуни,  ні 
Юдхіштхіри, ні Бгімасени, ні обох близнюків, ні царевича Панчали, ні Сатьякі, ні Духшасани, ні сина Дрони, 
ні Дурьйодхани, ні сина Субали, ні Кріпи, ні царя мадрів і ні Крітавармана, ні також інших, ні самих себе, ні  
землі й ні сторін світу, бо всі вони, змішавшись разом з юрмами, були обкутані здійнятим військами пилом. І 
коли та люта й шалена битва досягла граничної жорстокости, і коли піднялися хмари пилу, усі подумали тоді,  
що наступила друга ніч над полем бою. Ні каурави, ні панчали, ні пандави не були видні, ні сторони світу, ні  
небо і земля, ні рівні та нерівні місця. Вої, які жадали перемоги, убивали тоді в запалі бою й чужих і своїх —  
усіх, хто постав у межах досяжности їхніх рук. Однак піднятий угору пил, від потоків крови та від швидкого  
подуву вітру, незабаром заспокоївся. Слони й коні, вої на колісницях та вої піші, залиті кров’ю, виглядали там  
гарно, подібно райським лісам дерев паріджата.

Тоді  Дурьйодхана,  Карна,  Дрона  і  Духшасана  —  ці  четверо  воїв-колісничних  зійшлися  в  битві  із 
чотирма воями — пандавами.

Дурьйодхана  разом зі  своїм братом (Духшасаною)  поборовся з  обома близнюками,  син Радхи — із 
Врікодарою, а Арджуна — із сином Бхарадваджи. Всі вої на колісницях, з усіх боків дивилися на те страшне й  
велике, дивне й нелюдське зіткнення між лютими воями, биками серед ратників, дивилися на той чудесний  
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бій, у якому вої, обізнані на різних прийомах ведення бою, мчачись на своїх чудесних колісницях, робили 
різні кругові рухи. Сповнені найвищої доблесті, борючись із великим завзяттям і жадаючи перемогти один 
одного, вони поливали друг  друга  зливами стріл, подібно тому як хмари кінця спекотної пори викидають  
потоки дощу. І ті бики серед людей, які роз’їжджають на колісницях, блиском подібних до сонця, виглядали  
красиво,  начебто хмари були  скупчилися  в  осіннім небі.  І  викликаючи один одного на  битву,  ті  могутні  
лучники, оружні луками, кинулися, напружуючи сили, один на одного, подібно збудженим від тічки ватажкам 
слонів.

Воістину, смерть не мала там місця, поки не приходив її час, бо могутні вої на колісницях не гинули  
одночасно  у  тій  битві.  Усіяне  відрубаними  руками  й  ногами,  а  також  головами,  прикрашеними гарними 
сережками, встелене луками, стрілами й списами, мечами, сокирами і шаблями, списоподібними стрілами і  
стрілами із  бритвоподібним вістрям,  а також довгими,  пазуристими гаками,  дротиками й піками,  а також 
іншою  різного  виду  метальною  зброєю,  блискучою  і  найчудовішою,  а  також  різного  виду  гарними 
обладунками і  прекрасними колісницями, розбитими на друзки,  і  вбитими слонами та конями, порожніми 
колісницями,  подібними  до  міст,  позбавлених  воїв  і  прапорів  і  тягнені  туди  й  сюди  переляканими  і  
позбавленими  візників  конями,  які  мчаться  мов  вітер;  убитими  героями,  красиво  вбраними,  опахалами,  
кольчугами для коней і прапорами, поваленими у порох, парасолями й прикрасами, одягами й гірляндами,  
дуже  запашними,  намистами  й  діадемами,  коронами  й  тюрбанами  та  рядами  дзвіночків,  дорогоцінними 
каменями, що носяться на грудях, золотими прикрасами з монет нішка та перлинами, які носять на маківці, — 
усіяне так бойовище тоді, здавалося, було подібне небу, всіяному міріадами зірок.

Потім відбувся бій між Дурьйодханою, розгніваним і обуреним, та Накулою, теж шаленим і сповненим 
гніву. І ось, захоплено обсипаючи твого сина сотнями стріл, син Мадрі, об’їжджаючи, залишив його праворуч.  
І тоді піднявся схвальний гул. Залишений праворуч у бою своїм двоюрідним, сильно обуреним братом, той,  
сповнений шаленства,  почав  також протидіяти йому в  битві  теж із  правої  сторони.  Тоді  Накула,  повний  
прихованої сили й добре обізнаний на різних прийомах керування колісницею, почав стримувати твого сина,  
який прагнув протидіяти йому праворуч. І жорстоко тіснячи його потоком своїх стріл і відбиваючи його з усіх  
боків, Накула повернув його назад. І всі вої схвалили той його подвиг. «Стій, зупинися!». — вигукнув Накула  
услід твоєму синові, пригадуючи всі свої негаразди, викликані твоїми дурними порадами.

Так вістить розділ сто шістдесят другий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 3
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Тоді Духшасана, збуджений гнівом, ринувся проти Сахадеви, трясучи землю стрімкою швидкістю своєї  

колісниці. Але тут син Мадрі, нищитель ворогів, швидко відітнув стрілою із серповидним вістрям прикрашену 
тюрбаном голову візника супротивника, який нападав на нього. Через швидкість, з якою був виконаний той 
подвиг Сахадевою, ні Духшасана й ніхто з воїв не дізналися, що в цього візника знесена голова. І лише коли  
коні, будучи ніким не керовані, мчалися по своїй волі, тоді лише Духшасана зрозумів, що візник його лежить  
бездиханний. Майстерний у керуванні кіньми, він, найчудовіший з воїв-колісничних, сам стримуючи коней у  
битві, боровся красиво, виявляючи велике мистецтво і спритність. І той подвиг його схвалили свої та чужі в  
бою, бо на колісниці, позбавленій візника, він рискав безстрашно в тій битві. Але тут Сахадева обсипав тих  
коней гострими стрілами. І жорстоко биті стрілами, вони помчалися геть, кидаючись туди й сюди. Адже для  
того  щоб схопити віжки,  він  спершу відкладав  свій  лук,  а  потім,  щоб орудувати  своїм луком,  він  знову 
відкладав віжки. І при таких сприятливих можливостях, коли явно виявлялися в нього проміжки, син Мадрі 
обсипав його своїми стрілами.

Тоді,  бажаючи визволити твого сина,  Карна  наскочив у те  місце.  Слідом за  тим,  Врікодара  трьома 
міцними стрілами із серпоподібним вістрям, випущеним з лука,  гранично натягнутого аж до самого вуха,  
вразив Карну в груди й обидві руки, видавши голосний рик. Але тут,  Карна раптом повернувся до нього, як 
змія, потривожена ціпком. І тоді відбулася люта січа між Бгімою і сином Радхи. Обоє розлютовані мов бики,  
обоє  із  широко  розкритими  від  гніву  очима,  вони  обрушувалися  один  на  одного  з  великою  стрімкістю,  
охоплені люттю. І коли обоє вони, наймайстерніші в битві, впритул зближувалися один з одним, так що не  
було можливости метати стріли, тоді відбувалася битва на булавах. І тут Бгімасена своєю палицею швидко  
зламав бічний дишель колісниці Карни. І той подвиг його, о царю, здавався вельми дивним! Тоді доблесний 
син Радхи,  взявши булаву,  метнув  її  в  колісницю Бгіми.  Але  він  розтрощив і  ту  булаву  своєю власною  
палицею.

Потім Бгіма знову метнув важку булаву в сина Адхіратхи. Але Карна у відповідь ударив по ній десятьма 
стрілами, красиво опереними й дуже міцними, та ще раз — іншими стрілами. І та булава повернулася знову до 
Бгіми.  І  позаяк вона була  відкинута  назад,  величезний прапор Бгіми звалився від її  удару,  а візник його,  
убитий тією ж булавою, впав. Збожеволілий від гніву, Бгіма випустив тоді вісім стріл у Карну, у прапор його, 
у лук і сагайдак, о нащадку Бгарати! Але тут,  син Радхи, у відповідь швидко вбив  особливими стрілами 6 

коней Бгіми масті білоногої антилопи, а також обох його візників, що поганяли підпряжних коней. І коли  
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колісниця його в такий спосіб вибула з ладу, Бгіма, приборкувач ворогів, підхопився на колісницю Накули,  
подібно тому як лев стрибає на вершину гори.

Тим  часом  Дрона  і  Арджуна,  два  могутніх  воя  на  колісницях,  наставник  і  учень,  обоє  вправні  у 
володінні зброєю, о царю царів, боролися один з одним у битві дивовижно, дивуючи погляди й серця людей 
спритністю застосування зброї та точністю прицілювання й круговими рухами своїх колісниць. Дивлячись на 
ту битву між учителем і учнем, небачену ніколи, наші вої й чужі припинили боротися один з одним. Два героя 
показували серед війська різні  гарні  прийоми керування  своїми колісницями, і  кожний прагнув  залишити 
іншого праворуч.  Вої,  які  були  там,  спостерігали їхню доблесть  і  були  сповнені  здивування.  Справді,  та 
велика  битва,  яка  відбувалася  між Дроною і  Пандавою,  нагадувала  сутичку,  о  великий царю,  між двома  
яструбами в небі за шматок м’яса. І всьому,  що не робив Дрона, бажаючи перемогти сина Кунті,  — тому  
швидко протидіяв Пандава, сміючись при цьому. Коли ж Дрона не міг перевершити Пандава, тоді він, добрий  
знавець у призначенні всякої зброї, викликав до дії зброю айндра, пашупата, тваштра, ваявья і варуна. Але  
лишень вона випускалася з лука Дрони, Дхананджайя швидко знищував її. Коли Пандава належним чином 
знищував так його зброю своєю зброєю, тоді Дрона обсипав Партху наймогутнішими видами чудової зброї.  
Але яку би зброю він не застосовував проти Партхи, з бажання перемогти його, Арджуна робив у відповідь те 
ж саме, для відбиття його зброї. І в той час як всі види його зброї, навіть божественні, були належним чином 
знищені Арджуною, Дрона в душі своїй ушанував Арджуну. Він вважав себе, о нащадку Бгарати, найбільш 
видатним з усіх у світі знавців зброї, завдяки тому, що Арджуна був його учнем. І так стримуваний Партхою 
серед шляхетних воїв, він, борючись старанно, з радістю відбивав у відповідь Арджуну,  посміхаючись при  
цьому. Тоді в повітрі постали боги і гандхарви тисячами, мудреці й сонми сіддхів, з бажання подивитися на  
двобій. Заповнене крім них також апсарами, якшами і ракшасами небо, знову стало виглядати красно, немов 
було затягнуте хмарами. Там голоси невидимих істот, віддаючи належне Дроні й шляхетному Партсі, лунали 
знову й знову, наповнюючи небо. І десять сторін світу, здавалося, яскраво палали, коли випускалася всіляка  
зброя по обидва боки. «Ця битва не властива ні людям, ні асурам, ні ракшасам, ні богам і ні гандхарвам!  
Безсумнівно, цей найвищий бій властивий Брахмі! Ця битва надзвичайно гарна й дивна! Такої нами не було 
ніколи бачено чи чувано! Іноді наставник перевершує Пандава, а іноді Пандава переважає Дрону. І неможливо 
помітити ніякої різниці між ними, якою би зброєю вони не користувалися. Якби Рудра, розділившись на дві  
частини,  боровся сам із собою,  тоді  це могло би послужити прикладом для порівняння з  ними.  Але ніде  
більше не може найтися прикладу для такого порівняння. Знання, зосереджене в одному місці, є в наставника.  
Знання й усілякі засоби є й у Пандави. Героїзм, зосереджений в одному місці, є в наставника. Героїзм і міць є  
й у Пандави. Обидва цих могутніх лучника не можуть бути переможені ворогами в бою. Але обоє вони, якщо 
побажають, можуть знищити всесвіт, разом із безсмертними!»,  — так казали, о великий царю, невидимі й  
видимі істоти,  ті,  що зібралися сонмами, побачивши обох тих биків серед мужів.  Тоді велемудрий Дрона 
викликав до дії зброю Брахми, вчиняючи прикрості Партсі  й невидимим істотам. Слідом за тим затремтіла 
земля разом з горами, лісами й деревами. Почали дути різкі,  люті вітри й збурилися моря. Великий страх 
обійняв тоді війська кауравів і пандавів, а також усіх інших істот, коли тим шляхетним воїном була піднята ця  
зброя. Але тут Партха, о царю царів, безстрашно відбив ту зброю своєю зброєю Брахми, — і тоді все у природі 
відразу заспокоїлося. І ось, коли жоден з них не міг перемогти іншого у двобої, та битва їх перейшла потім у  
загальний  бій  між  військами,  вчиняючи  всюди  велике  сум’яття.  І  коли  відбувалася  пря  між  Дроною  і  
Пандавою, той лютий, шалений бій, знову нічого не можна було розрізнити, о володарю народів! В той час як 
небо було вкрите густими сітями стріл, наче купами хмар, жодна істота, яка мандрує повітрям, не могла тоді  
летіти своїм шляхом.

Так вістить розділ сто шістдесят третій у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 4
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
В  той  час,  як  відбувалося  те  страшне  побоїще  людей,  коней  і  слонів,  Духшасана  боровся  із  

Дхріштадьюмною. Стоячи на золотій колісниці й жорстоко січений стрілами Духшасани, царевич Панчали у  
гніві облив своїми стрілами коней твого сина. І покрита стрілами сина Паршати, о великий царю, колісниця  
його, разом із прапором і візником, через мить стала невидимою. Духшасана ж, сильно змучений густою сіттю 
стріл, о царю царів, був не в силі стояти перед шляхетним царевичем Панчали. І примусивши своїми стрілами  
Духшасану повернути назад, син Паршати, мечучи тисячі стріл, кинувся проти самого Дрони в тому бою. Тим 
часом син Хрідіки, Крітаварман з’явився там, разом із трьома своїми єдиноутробними братами, і  всі вони 
почали стримувати Дхріштадьюмну. Але тут за ним пішли обидва близнюка Накула і Сахадева, ті тури серед  
людей, щоб охороняти його, нападаючого на Дрону подібно палаючому вогню. І тоді, всі ті семеро могутніх  
воїв-колісничних, наділені  міццю й шалені у гніві,  почали наносити удари  друг  другу,  віддаючи перевагу 
смерті.  Із чистою душею і бездоганної поведінки, о царю, маючи на меті досягнення неба, вони боролися  
відповідно  до  справедливих  прийомів,  бажаючи  перемогти  один  одного.  Шляхетного  походження  й  
бездоганні  у  своїх  діях,  наділені  великою мудрістю,  ті  володарі  людей  боролися  в  битві  справедливими 
способами,  передбачаючи  для  себе  найвищий  шлях.  І  не  було  там  нічого  несправедливого  в  битві  і  не  
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застосовувалася зброя, яка вважалася б недозволеною. Ні стріли із зубчастим вістрям, ні у вигляді стрекал, ні 
змазані  отрутою,  ні  стріли  з  вільно  прикріпленим  наконечником,  не  застосовувалися  там.  Ні  стріл  з  
гачкоподібним вістрями, ні стріл, зроблених із чорного заліза, ні зроблених з костей биків і слонів, ні стріл із  
двома вістрями, ні із заіржавленим вістрям, ні стріл, що летять звивисто, також не було там у використанні.  
Всі ті герої застосовували лише просту й незаплямовану зброю і жадали досягти собі слави й потойбічних  
світів, борючись справедливо. І та битва, що відбувалася між твоїми чотирма воями та трьома з боку пандавів,  
була люта і скажена, але позбавлена всіляких порочних сторін.

Тоді Дхріштадьюмна, швидкий у застосуванні зброї, о царю, залишивши тих воїв-биків, що борються на 
колісницях, стримуваних близнюками Накулою і Сахадевою, направився до Дрони. А стримувані цим і обома 
левами серед людей, ті четверо героїв нападали на них, подібно тому як вітри обрушуються на два стрімчаки, 
що стоять на їхньому шляху. Обидва близнюка, ті тури серед воїв-колісничних, були зайняті в битві кожний із 
двома  воями-колісничними.  І  тут  Дхріштадьюмна  кинувся  на  Дрону.  Побачивши  царевича  Панчали, 
нескоримого  на  прі,  який  ішов  проти  Дрони,  і  тих  чотирьох  героїв,  що  схопилися  із  близнюками, 
Дурьйодхана, о великий царю, кинувся в те місце, сіючи питущі кров стріли. Але тут з великою стрімкістю на  
нього обрушився Сатьякі. І два ті нащадка Куру й Мадгу, два тигри серед людей, підступивши близько друг  
до друга,  лагідно сміючись, безстрашно вступили у бій. Пригадуючи всілякі свої вчинки, зроблені ними у  
дитинстві, і з задоволенням міркуючи про них, обидва вони дивилися один на одного й посміхалися знову і  
знову.

Потім цар  Дурьйодхана,  подумки  гудячи  свою поведінку,  звернувся  до  свого  завжди  милого  друга 
Сатьякі й мовив: «Ганьба гніву, о друже мій, ганьба жадобі! Ганьба оманам, ганьба обуренню! Ганьба звичаю 
кшатріїв і ганьба силі, яка таїться у серці, коли ти націлюєш свою зброю на мене, а я на тебе, о туре з роду  
Шині! Адже ти був для мене дорожче самого життя, а я — завжди таким же для тебе! На жаль, всі ті вчинки 
наші в дитинстві, які я згадую, всі вони тепер втратили своє значення для нас обох на ратнім полі! Через що ж  
інше, як не внаслідок гніву й жадоби, ми повинні тут сьогодні боротися, о нащадку роду Сатвата!». І йому, що 
так  говорив,  о  царю,  Сатьякі,  знавець  найвищої  зброї,  витягши  гострі  стріли,  з  посмішкою  промовив  у 
відповідь:  «Це не збори, о царський сину,  і  не оселя нашого наставника,  де ми колись грали,  зібравшись 
разом!».

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Куди поділися ті ігри нашого дитинства, о туре з роду Шині? І, овва, звідки узялася тепер ця битва, 

захопивши нас?  Адже,  справді,  вплив Часу неминучий!  Хоча  ми були  підняті  жагою багатства,  який же, 
однак,  є  для  нас  сенс  у  користуванні  багатством,  коли,  зібравшись  разом,  всі  ми  тепер  боремося  через  
жадібність до багатства!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
І тоді цареві, який мовив так, нащадок роду Мадгу промовив: «Такий завжди звичай кшатріїв, що вони 

вбивають тут навіть своїх наставників! Якщо я милий тобі, о царю, то вбий мене, не барися! Завдяки тобі я  
відправився б тоді у праведні світи, о туре з роду Бгарати! Яка є в тебе сила й міць, всю її покажи швидко на 
мені!  Я не хочу бачити це велике нещастя друзів!».  Сказавши так з  повною ясністю й заперечивши так, 
Сатьякі безстрашно і з повною зневагою до самого життя, стрімко рушив проти Дурьйодхани, о володарю 
народів! Бачачи, що він підступає до нього, нащадок твій перехопив його. І дійсно, о царю, син твій обсипав  
героя з роду Шині хмарами своїх стріл. І тоді запалала страшна січа між тими левами з роду Куру й Мадгу,  
розгніваними один на одного, немов це була сутичка між слоном і левом.

Потім  Дурьйодхана  простромив  нащадка  з  роду  Сатвата,  нескоримого  в  бою,  десятьма  гострими 
стрілами, випущеними з лука, натягнутого до вуха. У відповідь Сатьякі поцілив його також десятьма стрілами  
в запалі битви й знову — п’ятдесятьма, потім тридцятьма й ще раз — десятьма. І в той час як той націлював  
стріли, Сатьякі швидко розсік їх, а також лук його разом з покладеною на нього стрілою й потім облив його 
самого  зливами  своїх  стріл.  Глибоко  поранений  Дашархою  і  відчуваючи  сильний  біль  від  стріл  його, 
Дурьйодхана, о великий царю, перебіг до іншої колісниці. Заспокоївшись трохи, син твій знову рушив проти 
Сатьякі, випускаючи безперестану хмари стріл у колісницю Ююдхани, о царю! І від цього відбулося суцільне  
змішання зустрічних стріл у повітрі. І від тих стріл, з обидвох боків, часто падаючих усюди, голосний шум,  
наче від лютого вогню, який шаленіє у величезному висохлому лісі, піднявся там.

Помітивши  тоді,  що  герой  з  роду  Мадгу,  найчудовіший  воїн  на  колісниці,  більш  могутній,  ніж 
Дурьйодхана,  Карна швидко посунув  туди,  бажаючи визволити твого сина.  Однак тої  спроби його не міг 
стерпіти  Бгімасена  могутній.  І  він  поспішно рушив  на  Карну,  випускаючи  численні  стріли.  Знищивши у  
відповідь, начебто сміючись, ті гострі стріли його, Карна потнув його лук і стріли та убив його візника своїми 
стрілами. Але тут Бгімасена, син Панду, сповнений гніву, схопивши булаву, розтрощив прапор і лук, а також 
візника свого супротивника.  Нездатний же переносити подвиги Бгімасени, Карна продовжував  боротися з  
ним, застосовуючи в безлічі різного роду стріли й усілякі види іншої зброї, в запалі бою.

Коли ж битва стала загальною і у ній усе  змішалося, цар Юдхіштхіра, син Дхарми, звертаючись до 
чоловіків-тигрів серед панчалів і до чоловіків-турів серед матсьїв, сказав: «Ті, хто — наше життя, ті, хто —  
наші голови, ті серед нас, хто — вої, наділені могутньою силою, — ті бики серед чоловіків, — усі зайняті у  
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битві  із синами Дхрітараштри! Чому ж усі  ви стоїте,  ніби спантеличені та непритомні? Рушайте  туди,  де  
борються ті мої вої на колісницях! Відкинувши тривогу серця, маючи на увазі обов’язок кшатріїв, боріться  
заради них, перемагаючи або гинучи, і ви прийдете до бажаної мети! Якщо ви переможете, ви повинні будете  
зробити жертвопринесення різними жертвами з багатими дарунками брахманам! Якщо ж, навпаки, ви будете  
вбиті, то, зрівнявшись із богами, ви знайдете тоді блаженні світи!».

Так спонукувані царем, ті хоробрі й могутні вої на колісницях, готові боротися, розділивши військо на 
чотири частини, поспішно рушили проти Дрони. Панчали тоді, з одного боку, ударили на Дрону численними 
стрілами, в той час як інші, очолювані Бгімасеною, потіснили його з іншої сторони. Серед синів Панду було  
троє прямодушних могутніх воїв-колісничних. Це — двоє близнюків Накула і Сахадева та Бгімасена. Вони 
голосно крикнули Дхананджайї: «Швидко напади, о Арджуно, і відтісни кауравів від Дрони! Якщо наставник 
буде  позбавлений  захисників  своїх,  панчали  зможуть  тоді  легко  убити  його!».  І  відразу  Партха  швидко 
ринувся проти кауравів, у той час як Дрона обрушився на самих панчалів, очолених Дхріштадьюмною.

Потім Дрона вчинив велике побоїще серед панчалів, як колись Шакра, розгніваний у запалі бою, вчинив 
загибель серед данавів. Хоча й биті зброєю Дрони, о великий царю, могутні вої протиборчої сторони, наділені  
силою і міццю, все ж не злякалися Дрони в тій битві. І справді, о великий царю, панчали і срінджайї кидалися  
в  битву  проти  самого  Дрони,  приводячи  в  замішання  могутнього  воїна  на  колісниці.  І  коли  ті  панчали 
зазнавали поразки з усіх боків і були знищувані стрілами й дротиками того героя, голосні, жахливі лементи й 
стогони лунали там. При вигляді видовища нищення панчалів в тому бою шляхетним Дроною і як пускалася в 
хід його зброя, пандавів обійняв страх. Бачачи непомірну загибель безлічі коней і людей у тій битві, пандави, 
о великий царю, не сподівалися вже на перемогу. І вони почали ректи один одному: «Мабуть, Дрона, знавець  
найвищої зброї, знищить нас усіх, подібно тому як шалений вогонь спалює суху траву наприкінці холодної  
пори! Ніхто не здатний навіть глянути на нього в бою! Обізнаний на моральному законі Арджуна і то ніколи 
не бореться з ним!».

Побачивши  синів  Кунті,  змучених  стрілами  Дрони  й  охоплених  страхом,  Кешава,  обдарований 
глибоким розумом і відданий їхньому добробуту, сказав, звернувшись до Арджуни: «Цей очільник ватажків 
загонів колісниць ніколи не може бути переможений силою в бою навіть самим нищителем Врітри — у запалі  
битви! Відкинувши справедливість, о Пандаво, варто тепер придумати такий хитромудрий план для перемоги,  
щоб  Дрона,  власник  золотої  колісниці,  не  вбив  нас  усіх  у  бою!  Після  того  як  буде  вбитий  його  син 
Ашваттхаман,  він  уже  не  буде  боротися  — така  моя  думка.  Нехай який-небудь  чоловік  скаже йому,  що 
Ашваттхамана  убито  на  прі!».  Цю затію,— однак,  о  царю,  не  схвалив  син  Кунті,  Дхананджайя.  Інші  ж  
схвалили її. Але Юдхіштхіра прийняв її хоч і через великі вагання. Тоді міцнорукий Бгіма вбив палицею у 
своєму війську, о царю, величезного слона, теж на прізвисько Ашваттхаман. І наблизившись до Дрони в бою,  
Бгімасена з деякою соромливістю став голосно вигукувати: «Ашваттхамана убито!». Адже був убитий слон,  
названий Ашваттхаман. Тримаючи цю справжню подію у думках, Бгіма сказав про те облудно тоді.

Коли почув ці неприємні слова Бгімасени Дрона і  усвідомив їх цілком, то руки й ноги йому немов  
потерпли.  Знаючи  добре,  однак,  доблесть  свого  сина,  він  засумнівався  і  вважав  ту  звістку  помилковою. 
Почувши те, що син його вбитий, він не похитнувся у своїй мужності. Справді, очунявши незабаром, Дрона в  
одну  мить  заспокоївся,  думаючи  про  свого  сина,  що  він  нескоримий  ворогами.  Кинувшись  проти  сина 
Паршати й бажаючи вбити того героя, призначеного бути його смертю, він обсипав його тисячею гострих  
стріл з оперенням чаплі. Тоді двадцять тисяч панчалів, биків серед мужів, обсипали його, що так рискав у  
бою, теж, з усіх боків своїми стрілами. Але тут Дрона, приборкувач ворогів, шалений у гніві, викликав до дії, 
заради знищення тих хоробрих панчалів, зброю Брахми. І в той час Дрона виглядав блискуче, убиваючи всіх 
сомаків і  стинаючи голови панчалів на тій страшній прі,  а  також відтинаючи їм руки,  подібні до гострих 
кийків і покриті золотими прикрасами.

Убиті  в  бою сином  Бхарадваджи,  ті  шляхетні  кшатрії  падали  на  землю  й  лежали  розпростершись 
подібно  деревам,  вирваним  вітром.  І  від  падаючих  слонів  і  безлічі  коней,  о  нащадку  Бгарати,  земля,  
перетворена на місиво з м’яса й крови, стала непрохідною. Убивши двадцять тисяч воїв панчалів, які боролися  
на незлічимих колісницях, Дрона стояв велично у тій битві, подібно бездимному блискаючому вогню. І ось, 
знову сповнений гніву, доблесний син Бхарадваджи зніс стрілою із серповидним вістрям голову Васудани з  
пліч. І знову вбивши п’ять сотень матсьїв і шість тисяч срінджайїв, а також десять тисяч слонів, він ще вбив  
десять тисяч коней.  Бачачи Дрону,  який стоїть непохитно в битві,  заради винищування кшатріїв,  мудреці  
Вішвамитра, Джамадагні, Бхарадваджа і Гаутама, Васіштха, Кашьяпа й Атрі, сікати, прішни, гарги, балакхільї 
та марічипи,7 нащадки Бхрігу і Ангіраса, та інші великі мудреці найтоншої форми, швидко з’явилися туди на  
чолі з Пожирателем жертв, бажаючи повести Дрону у світ Брахми.

І всі вони, звернувшись до Дрони, блискучого у бою, сказали: «Ти борешся несправедливо, — і час твоєї  
смерти настав. Залишивши зброю в бою, о Дроно, зійдися разом з нами, які стоять тут! Надалі зволь ти не  
робити знову таких надзвичайно жорстоких подвигів! Ти добре обізнаний на Ведах і ведангах і ти відданий 
обов’язку справедливости. Особливо ж, ти є брахманом! І такі діяння зовсім не личать тобі! Кинь зброю, о  
герою,  у метанні  стріл не знаючий промаху!  Тримайся  тепер вічного шляху!  Час,  щоб жити тобі  у  світі  
людському, тепер повністю минув!». Почувши ці слова їх, а також сказані Бгімасеною, і бачачи перед собою 
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Дхріштадьюмну,  він  упав  духом  у  бою.  Запалений  сумом  і  сильно  пригнічений,  він  спитав  сина  Кунті  
Юдхіштхіру про сина свого Ашваттхамана, чи убитий він. Бо ж у Дрони була тверда віра, що Партха ніколи 
не скаже неправди, навіть заради панування над трьома світами. Тому він запитав саме його,  а не когось 
іншого. Адже в ньому була завжди надія на правду у відношенні Пандава, із самого його дитинства.

Тим часом Говінда, довідавшись, що Дрона, володар воїв, має намір змести всіх пандавів з лиця землі,  
сильно  зажурився.  І  звернувшись  до  Царя  справедливости,  він  сказав:  «Якщо  Дрона  буде  боротися, 
віддаючись своїй люті, навіть пів дня, речу тобі правду, військо твоє повністю загине. Урятуй ти нас у такому  
випадку від Дрони. При таких обставинах, неправда повинна бути вища за правду! Мовець неправди заради  
порятунку життя, не плямується гріхом, викликаним неправдою!». І в той час як обоє вони розмовляли так 
один з одним, Бгімасена, звернувшись до Царя, промовив: «Як тільки я почув, о великий царю, про той спосіб, 
за допомогою якого шляхетний Дрона може бути вбитий, мною негайно був убитий могутній слон, відомий за  
кличкою Ашваттхаман, подібний до слона самого Шакри, що належав Індраварману, правителеві Малави, у 
твоєму війську.  І я тоді сказав Дроні: «Убитий Ашваттхаман, о брахмане! Відвернися ж від битви!».  Але,  
звичайно, той бик серед мужів не повірив у правдивість моїх слів. Оскільки ж ти жадаєш перемоги, віддай  
перевагу порадам Говінди. Повідом Дроні, о царю, що син дочки Шарадвана дійсно вбитий! Після таких слів,  
сказаних тобою,  той бик серед двічінароджених ніколи вже не буде  боротися!  Бо ти,  о володарю людей,  
славишся правдивим у цьому світі людському!».

Почувши  ті  слова  Бгіми,  спонукуваний  порадами  Крішни,  а  також  внаслідок  неминучости  долі,  о 
великий царю, Юдхіштхіра вирішив сказати те, про що його просили. Відчуваючи острах говорити неправду,  
але цілком прагнучи до перемоги, о царю, він сказав, що Ашваттхаман убитий, вимовивши невиразно «слон».  
Перед цим, колісниця його перебувала на висоті чотирьох пальців від поверхні землі. Але після того як він  
сказав так неправду, колісниця й коні його торкнулися землі. Почувши від Юдхіштхіри таке слово, Дрона, 
могутній воїн на колісниці, у зажурі через уявну смерть свого сина, втратив уже надію на життя. І думаючи  
про слова мудреців, він вважав себе ніби кривдником шляхетних пандавів. Почувши ж тепер про те, що сина  
його вбито, він зовсім упав духом. І сильно стривожений, побачивши Дхріштадьюмну, о царю, він уже не міг 
боротися, як колись, о приборкувачу ворогів!

Побачивши Дрону, охопленого сильною тривогою і з почуттями, зовсім пригнобленими від скорботи, 
Дхріштадьюмна, син царя Панчали, кинувся на нього. Той герой був народжений заради розтрощення Дрони 
володарем  людей  Друпадою  з  палаючого  Пожирателя  жертв  при  здійсненні  великого  жертвопринесення. 
Бажаючи вбити Дрону, тепер він взяв переможний, грізний лук, чий дзенькіт нагадував гук хмар, з тятивою, 
дуже тугий і чудовий, та стріли, що нагадують сильно отруйних змій. І він поклав на той лук стрілу, подібну 
до отруйної змії, подібну до вогню із сильним полум’ям. Вигляд тої стріли, коли вона перебувала усередині  
кола,  утвореного  натягнутою  тятивою  лука,  був  як  у  блискучого  сонця  наприкінці  спекотної  пори, 
обрамленого сяючим колом. Дивлячись на той яскраво блискаючий лук, із зусиллям зігнутий сином Паршати,  
вої вважали, що наступила година загибелі світу.

Бачачи ту стрілу, покладену ним, доблесний син Бхарадваджи подумав, що остання мить життя його 
тіла вже наступила.  Тоді  наставник доклав великих зусиль для відбиття тієї  стріли.  Однак усі  види зброї  
шляхетного героя, не з’являлися за його викликом.8 Минуло вже цілих чотири дні й одна ніч, як він безупинно 
метав  свою  зброю.  Однак  після  закінчення  третьої  частини  того  п’ятого  дня,  стріли  його  почали 
виснажуватися.  Дійшовши  до  стану,  коли  стріли  його  виснажилися,  в  скорботі  за  сином,  а  також  через  
несхильність різної чудової зброї з’являтися за його викликом, він хотів уже залишити свою зброю, відняту до 
того ж словами брахманів. Однак спонукуваний внутрішньою міццю, він все ж боровся, понад людські сили.  
Взявши потім інший чудовий лук,  даний йому Ангірасом, і  стріли,  що нагадували прокляття Брахми,  він 
продовжував боротися із Дхріштадьюмною. Тут він покрив царевича Панчали густою зливою стріл і, палаючи 
гнівом, у шаленстві, сильно поранив свого супротивника. А ту стрілу його, своїми гострими стрілами Дрона  
розсік на сто частин, а також прапор його й лук, а потім повалив його візника.

Тоді Дхріштадьюмна, посміхаючись, узяв інший лук і простромив Дрону гострою стрілою посередині 
грудей.  Глибоко  вражений  і  спантеличений,  той  могутній  лучник  Дрона  розсік  стрілою  з  гострим 
серповидним наконечником величезний лук його. І яку би стрілу він не брав або луки, о володарю народів, усі  
розрізав він, нескоримий, а також палицю і меч його. І сповнений гніву, той приборкувач ворогів, простромив 
тоді  гнівного виглядом Дхріштадьюмну дев’ятьма гострими стрілами,  здатними вбити будь-якого ворога.  
Потім той могутній воїн на колісниці з невимірною душею, викликавши до дії зброю Брахми, змусив коней 
колісниці Дхріштадьюмни змішатися з конями своєї колісниці. І наділені швидкістю вітру, ті скакуни, гніді й 
масті  голубиної,  змішавшись разом,  виглядали надзвичайно красно,  о  туре  з  роду Бгарати!  Як гуркітливі 
хмари,  пронизані  блискавкою,  сяють  у  період  дощів,  так  сяяли  блискуче,  о  великий  царю,  ті  коні,  що 
змішалися разом на бойовищі.

Тоді невимірний душею, двічінароджений той,  розтрощив кріплення дишля, кріплення коліс та інші 
кріплення  колісниці  Дхріштадьюмни.  З  луком  розсіченим,  позбавлений  колісниці  та  коней  і  з  візником 
убитим, герой той, опинившись у великому нещасті, схопив булаву. Але розгнівавшись, Дрона, могутній воїн  
на  колісниці,  наділений  істинною  відвагою,  розтрощив  ту  палицю  його  гострими  стрілами  з  коротким 
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наконечником, саме коли вона повинна була бути пущена в нього. Побачивши ж її, розтрощену Дроною за  
допомогою своїх стріл,  той тигр серед людей Дхріштадьюмна, взяв позбавлений плям меч і  сяючий щит,  
прикрашений сотнею місяців. Без сумніву, коли так склалися обставини, царевич Панчали ясно визначив, що 
настав підхожий час для вбивства найпершого з наставників — того шляхетного воїна. То прикриваючись на 
сидінні своєї колісниці, то сидячи на дишлі своєї ж колісниці, пересувався він з місця на місце, піднявши свій  
меч  і  кружляючи ним,  у  мерехтінні  сотні  місяців.  Бажаючи зробити надважкий  подвиг,  Дхріштадьюмна,  
могутній  воїн-колісничний,  сподівався  поцілити  груди  синові  Бхарадваджи в  тому  герці.  Іноді  стояв  він 
посередині ярма, іноді на місцях кріплень ярма, а іноді під задніми частинами гнідих коней Дрони. І ті дії його 
гаряче схвалили вої.  І  справді,  коли він стояв посередині кріплень ярма або сидів верхи на гнідих конях,  
Дрона не знаходив зручного випадку вдарити на нього. І все це здавалося вельми дивним! Його стрімкий  
натиск, коли він нападав на Дрону, здавався точно таким, як у яструба,  коли він швидко ширяє у повітрі,  
воліючи  м’яса.  Тоді  розгніваний  Дрона,  проявляючи  високу  доблесть,  убив  особливим  дротиком,  яким 
користуються  вої  на  колісницях  одного  за  одним  усіх  його  коней  голубиної  масті.  І  вбиті,  ті  коні  
Дхріштадьюмни впали на землю. І тоді гніді коні звільнилися зі зчеплення, яке зв’язувало їх, з колісницею 
Дхріштадьюмни, о володарю народів! Побачивши своїх коней убитими найпершим із двічінароджених, той 
нащадок Паршати, син Яджнясени, той могутній воїн на колісниці, найчудовіший з ратників, не міг стерпіти  
цього. Хоча й позбавлений колісниці, він, кращий з володарів меча, озброївшись ним, кинувся на Дрону, о  
царю, як син Вінати Гаруда кидається на змію. Вигляд його, о царю, коли він жадав убити сина Бхарадваджи,  
здавався подібний до найвищого вигляду Вішну під час убивства Хіраньякашипу. Син Паршати робив різні  
прийоми. Тримаючи меч і щит, він використав двадцять один спосіб поводження зі зброєю. Він описував  
кола, вертів мечем піднявши його вгору, і робив випади убік для відбиття зброї ворога, підстрибував високо,  
спрямовувався вперед і, обдуривши ворога, кидався убік, обходив супротивника ліворуч і праворуч, відходив 
назад, стикався із супротивником і тіснив його жорстоко.  І тоді двічінароджений той, тисячею стріл зітнув у 
тій рукопашній січі меч Дхріштадьюмни й щит його, прикрашений сотнею місяців. Адже ті стріли Дрони, 
коли він разив із близької  відстані,  були довжиною у п’ядь.  Вони застосовувалися при ближньому бою. І  
таких стріл немає в  інших. Лише в сина Шарадвана Кріпи і  Партхи, у сина Дрони Ашваттхамана і  сина  
Вікартани Карни, у Прадьюмни і Ююдхани є такі стріли. Вони були також і в Абгіманью. Потім наставник,  
бажаючи вбити свого учня, все ж близького йому, як власний син, поклав на тятиву стрілу, досить міцну й  
сильно загострену. Але ту стрілу розсік десятьма гострими стрілами бик з роду Шині Сатьякі на очах у твого 
сина  й  шляхетного  Карни,  і  в  такий  спосіб  урятував  Дхріштадьюмну,  майже  вже  вбитого  найпершим  з 
наставників. Між тим як Сатьякі, наділений істинною відвагою, рискав так по слідах колісниць кауравів і в 
межах  досяжности  стріл  Дрони  й  Карни,  а  також  Кріпи,  о  нащадку  Бгарати,  його  побачили  шляхетні 
Вішваксена й Дхананджайя.  Вигукуючи «Чудово,  чудово!»,  обидва вони вшанували героя з роду Врішни,  
нев’янучого славою, який крушив так чудову зброю всіх тих воїв. І слідом за цим, Вішваксена й Дхананджайя  
напали на військо кауравів. Дхананджайя тоді, звернувшись до Крішни, сказав: «Подивися, о Кешаво, як той  
продовжувач роду Мадгу,  Сатьякі, воістину відважний, граючи перед наставником і найпершими з кращих 
воїв,  знову  радує  мене  й  обох  синів  Мадрі,  Бгіму  й  царя  Юдхіштхіру!  Дивися,  як  завдяки  мистецтву,  
придбаному навчанням, і не будучи чванливим, Сатьякі, що збільшує славу врішніїв, рухається в бою, граючи  
в той же час із могутніми воями на колісницях! Всі ці вої й сіддхи у небі, побачивши його, непереможного в 
битві, повні здивування й радісно вітають гуками: «Чудово, чудово!». Справді, всі вої обох сторін, ушанували  
героя з роду Сатвата, завдяки його подвигам».

Так вістить розділ сто шістдесят четвертий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 5
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Бойовище там являло собою страшне видовище, немов це було побоїще, коли Рудра, сповнений гніву,  

винищував  усіх  істот.  Разом  зі  скупченням  людських  рук  і  голів,  та  луків,  о  нащадку  Бгарати,  а  також 
парасолів, скинутих з колісниць,  і  опахал з буйволових хвостів,  земля була засіяна зламаними колісьми й  
колісницями та поваленими величезними прапорами, а також хоробрими вершниками, убитими у бою. І безліч 
воїв, о найчудовіший з роду Куру, покалічені падінням стріл, виднілися були в тій великій битві судомними на 
землі. Коли ж відбувалася та жахлива січа, що нагадувала бій між богами та асурами, Цар справедливости  
Юдхіштхіра,  звернувшись  там до  воїв,  сказав:  «Старанно  докладаючи зусиль,  наскочте,  о  могутні  вої  на 
колісницях, на Породженого в посудині! Ген доблесний нащадок Паршати схопився із сином Бхарадваджи! І 
він намагається, в міру своїх сил, знищити сина Бхарадваджи! І судячи з тих ознак, які явно спостерігаються 
нами у великому герці, розгніваний син Паршати розтрощить сьогодні в битві Дрону. Об’єднавшись разом, усі 
ви постарайтеся здолати Породженого в посудині!».

Одержавши такий наказ від Юдхіштхіри, могутні вої срінджайїв кинулися з великим завзяттям на сина  
Бхарадваджи, бажаючи вбити його. Але проти всіх них, які нападають на нього, могутній воїн на колісниці,  
син Бхарадваджи кинувся з усією стрімкістю, знаючи безсумнівно, що він повинен умерти. І коли він, вірний  
своїй меті, рушив так, земля сильно затремтіла. Задули рвучкі вітри, змушуючи здригатися від страху вороже 
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військо. Падали величезні метеори, начебто відриваючись від сонця, сильно палаючи жаром, немов віщували 
вони велику небезпеку. Яскраво блискала зброя сина Бхарадваджи, о найгідніший! Колісниці видавали дуже  
сильний гуркіт, а коні проливали сльози. Син Бхарадваджи, могутній воїн-колісничний, здавалося, теж був  
позбавлений своєї внутрішньої сили. І пам’ятаючи подібні до Вед слова мудреців про переселення його на  
небо, він вирішив тоді віддати своє життя, борючись справедливо.

Тоді, оточений з усіх боків військами Друпади, Дрона почав ширяти полем, спалюючи полки кшатріїв. 
Убивши двадцять тисяч кшатріїв, той нищитель ворогів знищив ще десять разів по десять тисяч воїв своїми 
стрілами з тонко відточеними вістрями. Старанно докладаючи зусиль, він, здавалося, стояв у тій битві подібно 
бездимному вогню. Для знищення кшатріїв він удався потім до духовної сили брахмана. І тут, до шляхетного 
царевича Панчали, позбавленого колісниці й своєї  зброї,  але аж ніяк не зневіреного,  поспішно примчався  
могутній  Бгіма.  Бачачи  його,  який  разив  Дрону із  близької  відстані,  той  нищитель  ворогів  посадив  тоді  
царевича  Панчалійського  на  свою  колісницю  й  сказав  йому:  «Немає  тут  крім  тебе  іншої  людини,  яка  
насмілиться поборотися з наставником. Поквапся, насамперед убити його. Тягар цей лежить на тобі!».

Після таких слів, звернених до нього, міцнорукий Дхріштадьюмна, швидко нагнувшись,  узяв  новий, 
найчудовіший лук, досить тугий і здатний витримувати будь-яку напругу. І сповнений люті, мечучи стріли в 
запалі  бою в непереборного Дрону,  він облив наставника зливами своєї  зброї,  бажаючи стримати його.  І  
обидва вони, найчудовіші й блискучі на прі, обоє киплячі гнівом, протистояли один одному і викликали до дії 
зброю  Брахми  та  усіляку  іншу  чудову  зброю.  І  син  Паршати,  о  великий  царю,  покривав  Дрону  своєю 
потужною зброєю в запалі бою, знищуючи при цьому всі види зброї сина Бхарадваджи. Нев’янучий славою,  
він почав вбивати воїв васаті й шибі, а також бахліків і кауравів, котрих захищав Дрона там. І справді, о царю,  
покриваючи всі  сторони світу густою сіттю своїх  стріл,  Дхріштадьюмна виглядав тоді  блискуче,  подібно 
осяйному сонцю в своїх променях. Але тут Дрона, розсікши знову лук його й простромивши його самого 
своїми стрілами, ушкодив йому життєво важливі місця, і той відчув сильний біль.

Тоді Бгіма, ошалілий, затримавши колісницю Дрони, о царю царів, повільно сказав йому такі слова: 
«Якщо,  звичайно,  негідні  серед брахманів,  незадоволені  заняттями своєї  власної  касти,  але добре навчені  
мистецтву  володіння  зброєю,  не  будуть  боротися,  каста  кшатріїв  не  прийде  тоді  до  повної  загибелі!  
Неспричинення зла насильством стосовно всіх істот називають найвищою із чеснот. Коренем же тої чесноти є  
брахман. А щодо тебе самого, то ти — найкращий з усіх знавців брахмо. Убиваючи юрби млеччхів, точно  
знехтуваних  чандалів,  і  різних  інших  воїв,  спонукуваних  неуцтвом,  немов  дурних,  о  брахмане,  спрагою 
багатства для підтримки своїх дітей і дружин, убиваючи, начебто необізнаний на законі, заради одного лише  
сина,  багатьох,  хоча  й  зайнятих  виконанням  прямих  обов’язків  своєї  касти,  як  же  ти,  справді,  сам  не  
дотримуючись обов’язків своєї  касти,  зовсім не маєш сорому?  Адже він,  що впав на ратнім полі,  лежить 
сьогодні через тебе, про що сказано тобі Царем справедливости. І ти не повинен сумніватися в словах його!».

Після таких слів, сказаних Бгімою, Дрона випустив свій лук.  І бажаючи залишити також і всю свою 
зброю, він, справедливий душею, виголосив: «О Карно, Карно! О могутній лучнику! О Кріпо! О Дурьйодхано! 
Докладіть старанно зусиль у бою — кажу я вам знову й знову! Хай буде вам від пандавів одне лише благо! Я  
ж  кидаю  зброю!».  Сказавши  так,  о  великий  царю,  він  почав  тоді  голосно  поминати  ім’я  сина  свого. 
Залишивши свою зброю й сівши на приступці  колісниці,  він  дав обіцянку безпеки всім  істотам і  цілком 
віддався  Йозі.  Помітивши  таку  слабину  його,  Дхріштадьюмна  зібрався  на  силі.  І  оружний  мечем,  він, 
зістрибнувши з колісниці, стрімко кинувся на Дрону. Тут усі істоти — людські й інші, підняли сумні крики 
вболівань побачивши Дрону у владі Дхріштадьюмни. Вони видавали голосні, сумні вигуки «Овва! Ой!»,  і  
вигукували «Ax! Ганьба!». Що ж до Дрони, то він, залишивши свою зброю, перебував тоді в стані цілковитої 
байдужности.  Сказавши ті слова й цілком віддавшись Йозі,  наставник,  який випромінює сліпучо-яскравий 
блиск  і  сповнений  високих  аскетичних  заслуг,  відправився  на  небо,  таке  важкодоступне  навіть 
благочестивим.. Справді, коли Дрона відправився так на небо, у нас було враження, що там було два сонця. І  
весь небозвід, здавалося, був наповнений суцільним сяйвом, коли подібний до Місяця син Бхарадваджи, що 
блискає сонячним сяйвом, підносився на небо. За мить, однак, те яскраве сяйво зникло. Лементи й вигуки  
радости лунали серед захоплених небожителів, коли Дрона відправлявся так у світ Брахми. А Дхріштадьюмна 
при цьому залишався байдужим, спантеличеним. Лише ми п’ятеро серед істот людських бачили тоді великого  
духом Дрону, зануреного в йогу й відправленого в найвищий шлях. Це були: я сам, Дхананджайя, син Прітхи, 
і Кріпа двічінароджений, син Шарадвана, Васудева із громади Врішни та Цар справедливости, син Панду. Всі 
інші не могли бачити ту велич мудрого сина Бхарадваджи, о великий царю, який цілком віддався Йозі, коли 
він ішов із цього світу. Бо істоти людські не усвідомлювали того, що наставник досяг найвищого шляху, і не  
могли бачити того приборкувача ворогів, коли той відправлявся у світ Брахми, цілком віддавшись Йозі разом 
з праведниками, биками серед мудреців. 

І  тут  його тіло,  поранене сотнями стріл і  залите кров’ю,  при залишеній зброї,  почав термосити син  
Паршати, хоча й зустрінутий вигуками «ганьба», всіма істотами. Схопивши потім голову неживого тіла, що 
залишилося  безсловесним,  він  відітнув  її  мечем  від  тулуба.  І  коли  був  повалений  син  Бхарадваджи,  
Дхріштадьюмна, сповнений великої радости,  видав левині рики й кличі,  кружляючи своїм мечем. Темний 
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зовнішністю, із сивим волоссям, що звисає до самих вух, той старець  у віці вісімдесяти п’яти років,9 лише 
заради тебе звичайно був на полі бою немов шістнадцятирічний юнак.

Перед  тим  як  був  обезголовлений  Дрона,  Дхананджайя,  міцнорукий  син  Кунті,  сказав:  «Приведи 
наставника живого, не вбивай його, о сину Друпади!». «Його не можна вбивати, не можна!», — закричали так 
і всі вої теж. Арджуна ж, голосно вигукуючи так з жалем, кинувся до нього. Але незважаючи на те що й  
кричав так Арджуна, а також усі царі, Дхріштадьюмна вбив Дрону, того бика серед людей, на приступці його  
колісниці. Залитий кров’ю Дрони, той приборкувач ворогів зіскочив з колісниці на землю. З тілом червоним,  
як  сонце,  він  став  нестерпний  для  погляду.  Убитого  в  такий  спосіб  у  бою  Дрону  побачили  вої.  І  тут  
Дхріштадьюмна, могутній лучник,  о царю, кинув ту велику голову сина Бхарадваджи прямо перед твоїми 
воями. І ті вої твої, о царю, побачивши голову сина Бхарадваджи, кинулися тікати й розбіглися в усі боки.

Тим  часом  Дрона,  досягши  неба,  вступив  на  зоряний  шлях.  Завдяки  милості  мудреця  Крішни 
Двайпаяни,  сина  Сатьяваті,  я  сам  бачив  справжні  обставини  смерті  Дрони,  о  царю!  Ми  бачили  його,  
променистого,  який проносився,  після того як він досяг неба,  подібно лету бездимного метеора,  осяяного 
сильним своїм блиском. Після того як був убитий Дрона, пандави і срінджайї напали з великою стрімкістю на  
кауравів, які втратили свій бойовий запал. І військо тоді зазнало повної поразки. Більша частина коней там 
була вбита гострими стрілами. А вої твої, після загибелі Дрони, здавалося були позбавлені життя. Зазнавши 
поразки й відчуваючи великий страх перед майбутнім, вони вважали вже, що  втратилися обох світів 10 і не 
знаходили  в  собі  твердости  духовної.  Розшукуючи  тоді  тіло  сина  Бхарадваджи,  о  царю,  серед  скупчень 
десятків тисяч безголових тіл, царі не могли знайти його. Пандави ж, здобувши перемогу і впевнившись у  
великій славі в майбутньому, почали видавати різкі звуки своїми стрілами і видавати кличі та гучні левині  
рики.

Тоді  Бгімасена,  о  царю,  і  Дхріштадьюмна,  син Паршати,  почали танцювати серед війська  пандавів,  
обіймаючи один одного. І тут Бгіма сказав синові Паршати, приборкувачеві ворогів: «Я знову обійму тебе як  
увінчаного перемогою, о сину Паршати, коли злісний син візника буде вбитий у бою, а також і злобливий син 
Дхрітараштри!».  І  сказавши  так,  Бгіма,  син  Панду,  сповнений  великої  радости,  змусив  трястися  землю 
звуками  від  хлопання  під  пахвами.  Злякані  тими  звуками,  вої  твої  побігли  геть  із  битви,  забувши  про 
обов’язок  кшатріїв  і  звернувши  свої  думки  на  втечу.  Пандави  ж,  здобувши  перемогу,  сильно  зраділи,  о  
володарю народів, і тому вони відчували величезне задоволення від загибелі своїх ворогів у бою.

Після того як був убитий Дрона, о царю, каурави, потерпілі від зброї, позбавлені своїх героїв і розбиті,  
віддалися глибокій зажурі. Пригноблені, втративши свій бойовий запал і позбавлені сили дії, через занепад 
духу, вони з голосними криками болю оточили твого сина. Покриті пилом, тремтливі від страху, озираючись в  
усі  боки,  з  підступаючими  до  горла  слізьми,  вони  нагадували  дайтьїв  за  давніх  часів,  коли  був  убитий 
Хіраньякша. Оточений ними, немов жалюгідними тваринами, переляканими від страху, твій царствений син, 
будучи не в силі стояти серед них, від’їхав пріч. Знеможені від голоду і спраги та обпалені сонцем, ті вої твої,  
о нащадку Бгарати, впали у глибоку зневіру. Побачивши поразку сина Бхарадваджи, немов то було падіння  
сонця на землю, або висихання океану,  або переміщення гори Меру,  чи ж поразка Васави,  побачивши те  
видовище, нестерпне для погляду, каурави, о царю, побігли зі страху, розвиваючи ще більшу спритність від 
жаху.

Цар  Гандхари,  Шакуні,  побачивши  Дрону,  власника  золотої  колісниці  убитим,  пустився  на  втечу,  
сильно переляканий, разом зі своїми воями, ще більш переляканими. Навіть син візника тікав у страху разом зі 
своїм великим військом, яке тікало з великою швидкістю з усіма прапорами. Також і володар мадрів, Шалья,  
озираючись навкруги, біг від страху, виставивши поперед себе військо, з безліччю колісниць, слонів і коней. 
Також і син Шарадвана Кріпа виїхав геть, вигукуючи «Лихо, ой лихо!», в оточенні свого війська зі слонів і  
численних піхотинців, де більша частина найхоробріших воїв була вбита. І Крітаварман, о царю, теж виїхав  
геть  на  дуже  швидких  конях,  оточений  залишками  своїх  військ  із  Бходжи,  Калінги,  Аратти  й  Бахліки.  
Побачивши  Дрону  поваленим,  о  царю,  там  і  Улука  пустився  тікати  у  супроводі  полків  піхотинців, 
переляканий і змучений страхом.

Прекрасний виглядом і юний, не раз відзначений у хоробрості, Духшасана теж, у сильній тривозі тікав 
пріч, оточений військом зі слонів. У супроводі своїх слонів, коней і колісниць і оточений також піхотинцями,  
Дурьйодхана, могутній воїн на колісниці, о великий царю, також виїхав звідти. Сівши на слонів і колісниці, та  
навіть на конях ворога, люди зі скуйовдженим волоссям кинулися врозсип, так що не було видно навіть двох 
чоловік, що біжать разом. «Війська кауравів уже не існує», — так думали люди, які втратили свій бойовий 
запал і позбавлені сили дії. Інші вої твої, побігли геть, о володарю, залишивши свої панцири. Деякі ж з тих  
воїв, о туре з роду Бгарати, кричали один на одного: «Стій, зупинися!». Але самі вони, викрикуючи так, не  
зупинялися там. Покинувши запряжних тварин і колісниці, добре оздоблені, з убитими візниками на них, вої,  
сівши на коней, швидко помчалися, підганяючи їх ногами.

У той час як військо,  позбавлене своєї  бойової сили, тікало так з  великою поспішністю, тільки син  
Дрони Ашваттхаман, подібно величезному крокодилові, що рветься проти течії, ринувся проти своїх ворогів.  
Убивши безліч воїв з війська пандавів і важко визволившись із тісної гущавини битви, той герой, незламний у 
бою, володар ходи збудженого слона, побачив втечу війська кауравів, яке з нетерпінням вичікувало перед цим 
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зручного  випадку для втечі.  І  під’їхавши до Дурьйодхани,  син Дрони сказав  йому так:  «Чому це військо 
біжить, немов охоплене страхом, о нащадку Бгарати? Хоча й тікає воно так, о царю царів, ти, однак же, не  
спиняєш його для бою! Ти сам теж, о володарю людей, перебуваєш не у звичайному стані, як колись! Ці царі  
всі, очолювані Карною, не присутні тут! Навіть при інших боях, військо ніколи не тікало так! Чи не почуття 
власної безпеки, о міцнорукий, опанувало твоїм військом, о нащадку Бгарати! При вбивстві якого лева серед 
воїв-колісничних, о царю, це військо твоє опинилося в такому тяжкому стані? Скажи мені про те, о Каураво!».

І почувши такі слова від сина Дрони, Дурьйодхана, той бик серед царів, був не в силі повідомити йому 
страшну й сумну звістку. Справді, син твій, здавалося, поринув в океан вболівань, подібно розбитому човну.  
Бачачи сина Дрони на його колісниці, він залився слізьми. І охоплений соромом, цар, звернувшись тоді до  
сина Шарадвана (Кріпа), сказав йому так: «Розкажи тут перед усіма, — благо тобі, — чому це військо тікає 
так!». І тоді син Шарадвана, о царю, відчуваючи знову й знову щиросердні муки, повідав синові Дрони, як був 
убитий батько його Дрона.

К р і п а  с к а з а в :
Поставивши Дрону, найчудовішого на землі воїна на колісниці, на чолі нас усіх, ми почали бій тільки з 

одними панчалами. І коли бій почався, каурави і сомаки, змішавшись разом, стали кричати один на одного й 
наносити удари своєю зброєю. Тоді Дрона, бик серед людей, викликавши до дії зброю Брахми, убивав своїх  
ворогів стрілами із серповидним вістрям сотнями й тисячами. Спонукувані долею, пандави, кекайї, матсьї та 
особливо панчали, досягши колісниці Дрони в запалі бою, гинули там. Тисячу воїв-левів, які боролися на  
колісницях,  і  дві  тисячі  слонів,  спалених  зброєю  Брахми,  відправив  Дрона  до  бога  смерти.  Темний 
зовнішністю,  із  сивим волоссям,  яке  звисає  до  самих  вух,  старий  Дрона,  у  віці  вісімдесяти  п’яти  років,  
звичайно рискав полем, немов шістнадцятирічний юнак. І коли ворожі війська були жорстоко притиснуті так і  
царі були вбиті, панчали, хоча й піддалися були впливові шаленого гніву, повернули назад.

Між тим як вороги ті, повернувшись назад, трохи порушили свій бойовий шик, той переможець ворогів, 
Дрона, викликаючи до дії чудову зброю, блищав велично, подібно висхідному сонцю. Справді, твій доблесний 
батько, потрапивши в середину лав пандавів, завдяки своїм стрілам, замість променів, які йшли від нього,  
нагадував сонце в зеніті, на яке важко було дивитися. Обпалені Дроною, наче пекучим сонцем, вони втратили 
свою міць  і  свій  бойовий  запал,  зовсім  занепали  духом.  Бачачи  їх,  так  битих  Дроною своїми  стрілами,  
Нищитель  Мадгу,  бажаючи  перемоги  синам  Панду,  сказав  такі  слова:  «Цей  ватажок  проводирів  загонів 
колісниць, найкращий з носіїв зброї, ніколи не може бути переможений ворогами, навіть самим нищителем 
Врітри — у запалі  бою!  Відкинувши  справедливість,  ви,  о  пандави,  подбайте  про перемогу,  щоб Дрона, 
власник золотої колісниці, не вбив нас усіх у бою! Після того як буде вбитий його син Ашваттхаман, він уже  
не буде битися — така моя думка. Тож нехай хтось скаже йому олжу, що Ашваттхамана убито в бою!».

Ці слова, однак, не схвалив син Кунті, Дхананджайя. Всі інші ж схвалили їх. Але тільки Юдхіштхіра  
прийняв  їх  через  силу.  І  тоді  Бгімасена  з  деякою  соромливістю  сказав  твоєму  батькові:  «Убитий 
Ашваттхаман!». Однак батько твій не звернув на те уваги. Сумніваючись все ж, що звістка та правдива, батько 
твій,  що так ніжно любить свого сина,  спитав Царя справедливости,  убитий ти чи ні.  Відчуваючи острах  
говорити неправду, але цілком прагнучи до перемоги, Юдхіштхіра сказав, що вбито Ашваттхамана, маючи на 
увазі вбитого Бгімою слона, розміром з гору, який належав Індраварману, правителеві Малави. Наблизившись  
потім до Дрони, він голосно промовив йому так: «Той, заради кого ти носиш зброю, і на кого дивлячись, ти 
живеш, той незмінно улюблений син твій — Ашваттхаман убитий!».  Почувши про те,  великий наставник 
зневірився. І стримуючи міць своєї чудової зброї, він уже не міг боротися, як колись.

Побачивши Дрону, охопленого сильною тривогою, з почуттями, зовсім пригніченими від скорботи, син 
царя  Панчали,  вершитель  страшних  справ,  напав  на  нього.  Побачивши царевича,  визначеного  бути  його 
смертю, Дрона, досить обізнаний на правді про людей і справах мирських, залишив усю свою чудову зброю й 
сів щоб умерти відповідно до обітниці прайя на ратнім полі. Тоді син Паршати, схопивши його за волосся  
шуйцею,  незважаючи  на  голосні  вмовляння  героїв,  відітнув  йому  голову.  «Його  не  можна  вбивати,  не  
можна!», — кричали вони з усіх боків. Точно так само і Арджуна, зіскочивши з колісниці, поспішно підбіг до 
сина Паршати, здійнявши руки й лементуючи знову й знову: «Приведи наставника живого, не вбивай його, о 
знавцю морального закону!». Хоча й стримували так каурави і Арджуна, батько твій був все одно вбитий цим  
жорстоким царевичем, о туре серед людей! І тоді вої всі накивали п’ятами, перестрашені! І ми теж, охоплені  
зневірою через загибель твого батька, вчинили так, о бездоганний!

С а н д ж а й я  м о в и в :
І  почувши про вбивство батька свого в бою, син Дрони запалився сильним гнівом,  як змія,  побита  

ногою.
Так вістить розділ сто шістдесят п’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО ДРОНИ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО ДРОНИ
1 Рохіні — дружина Васудеви і мати Баларами-Баладеви. (  вгору)
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2 Джара  — ракшасі-людожерка,  демониця,  з  якою пов’язане  ім’я  царя  Джарасандхи,  що  значить  «З’єднаний  
Джарою». (  вгору)

3 Чандал — букв. «варить собак», ізгой, людина поза кастою. (  вгору)
4 Яма (yāma) — проміжок часу, рівний трьом годинам. Проміжком у три ями (triyāma),  тобто дев’ять годин.  

(  вгору)
5 Захисник лілей (kūmuda-nātha) — епітет місяця. Місяць називається захисником лілей, бо помічено, що латаття  

розцвітає при сході місяця, так само як сонце називається захисником лотосів,  бо лотоси розпускаються при сході  
сонця. (  вгору)

6 Особливими стрілами (ratheşubhih)  — можна зрозуміти як  очеретяні  стріли,  якщо слово ratha у  наведеному  
складному слові взяти в значенні «очерет». (  вгору)

7 Сікати, прішни, гарги, балакхільї та марічипи — Сікати (sikatāh) — в індійській міфології малесенькі мудреці,  
певно, уособлюють піщини. Прішни (pŗçnayah), — мудреці-карлики, що уособлюють промені світла. Гарги (gargāh) —  
нащадки древнього мудреця Гарги, одного із синів Брахми. Балакхільї (bālakhilyāh) — те ж, що і валакхільї, легендарні  
мудреці-пігмеї,  ростом  з  великий  палець.  Марічипи  (marіcipāh)  —  букв.  «питущі  промені  сонця»,  «харчуються  
променями,», легендарні мудреці-пустельники. (  вгору)

8 За міфологічними уявленнями індійців, божественна зброя була живою діючою силою, яка з’являлася за викликом  
того, хто знав, як викликати її. Однак зброя ця залишала особу, чия смерть була вже близько. (  вгору)

9 У віці вісімдесяти п’яти років — Нілакантха висловлює можливість і такого тлумачення: açіtіnām pañcakam asya  
asti iti vigrahah, catuhçata-varşika ity arthah, тобто його вік — «п’ять по вісім десятків» (чотирьохсот років) — такий  
ось зміст. (  вгору)

10 Втратилися обох світів — так, згідно Нілакантсі  сенс  тут полягає в наступному: зазнавши поразки,  вони,  
тобто воїни, втратили цей світ, а тікаючи з поля бою, вони вчинили гріх і втратили інший, потойбічний світ. (  вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ НАРАЯНА

Р о з д і л  1 6 6
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Почувши про те, що старий батько його, брахман, убитий несправедливим способом Дхріштадьюмною, 

о Санджайє,  що сказав доблесний Ашваттхаман, при якому постійно перебуває різна зброя:  звичайна для  
людей,  варуна,  агнея  і  зброя  Брахми,  айндра  та  нараяна?1  Справді,  почувши,  що  вбито  наставника, 
найсправедливішого  з  людей,  убито  несправедливим способом Дхріштадьюмною,  о  Санджайє,  що  сказав 
Ашваттхаман?  Одержавши  від  Рами  науку  володіння  зброєю,  шляхетний  Дрона  повідомив  таємниці 
застосування  всіх  видів  чудової  зброї  своєму  синові,  котрий  дуже  прагнув  стати  гідним  свого  батька-
наставника.  Адже  тільки  одному  в  цьому  світі,  саме  синові  своєму,  і  нікому  іншому,  бажають  люди, 
перевершення власних чеснот. У всіх шляхетних наставників, є свої такі таємниці застосування зброї, їх вони 
передають  або  своєму  синові,  або  послідовному  учневі.  Одержавши  у  такий  спосіб  усі  таємниці  того 
мистецтва, разом з його особливостями, о Санджайє, той син дочки Шарадвана став великим героєм, другим  
після Дрони.

В науці володіння зброєю Ашваттхаман подібний до Рами, у битві рівний Пурандарі, у доблесті своїй  
рівний Картавірьї, а в мудрості — самому Бріхаспаті. Стійкістю юнак той рівний горі, а прихованою міццю — 
вогню, глибиною своїх чеснот він подібний до океану, а в гніві подібний отруті змії. Він — найперший у світі 
воїн-колісничний, вправний лучник, і він не відає утоми. Він швидкий наче вітер, і рискає у шаленстві битви  
мов сам Руйнівник, розгніваний. Коли він мече стріли в бою, сама земля відчуває сильні муки. Наділений  
істинною відвагою, герой той ніколи не стомлюється в битві. Звільнившись вивченням Вед і дотриманням 
обітниць,  він  осяг  у  досконалості  науку  володіння  зброєю.  Як  Рама,  син  Дашаратхи,  він  подібний  до  
незворушного  океану.  Почувши,  що  наставник,  справедливіший  з  людей,  убитий  у  бою несправедливим 
способом Дхріштадьюмною, що ж сказав Ашваттхаман? Адже він був призначений тим шляхетним старцем 
стати смертю Дхріштадьюмни, як і син Яджнясени, царевич Панчали, був визначений стати смертю Дрони!  
Що  ж  сказав  Ашваттхаман,  почувши,  що  батько  його  наставник,  убитий  тим  злісним  і  жорстоким 
нечестивцем, таким недалекоглядним?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Почувши про вбивство свого батька за допомогою обману Дхріштадьюмною, вершителем гріховних 

справ, син Дрони залився слізьми й сповнився гніву, о туре серед людей! І коли він був охоплений гнівом, о 
царю царів, вигляд у нього, здавалося, був дивовижно-чудовий, як у Руйнівника, коли він збирається нищити 
істот наприкінці юґи. І витираючи знову й знову очі, наповнені слізьми, і важко зітхаючи з люті, він сказав  
Дурьйодхані такі слова: «Я дізнався зараз, як батько мій, що склав зброю, був повалений ницими людьми і як  
був зроблений нечестивий учинок царем, що прикривається прапором справедливости!2 Я почув зараз про той 
нешляхетний учинок вельми ницого сина Дхарми! Адже серед зайнятих у битві безсумнівно одне із двох може 
трапитися, о царю, — перемога чи поразка. І в цьому випадку смерть схвалюється. Та смерть у бою людини  
яка бореться, і котра трапляється при справедливих умовах, не заслуговує суму нашого, бо саме таким був той 
двічінароджений. Без сумніву батько мій відправився у світ героїв! Хто знайшов так свій згубний кінець, не  
повинен викликати до себе суму.
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Однак те, що він піддався такому приниженню, і був схоплений за волосся на очах у всіх воїв, тоді як  
сам  справедливо  був  зайнятий  у  бою,  —  розриває  мені  серце.  Люди  роблять  несправедливі  вчинки  під  
впливом пристрасти й гніву, або з ненависти та гордині, або ж від дурощів, а також презирства. Нечестивим і  
злостивим сином Паршати зроблено тут цей надзвичайно несправедливий учинок і, звичайно, у повній зневазі  
до мене. Тож Дхріштадьюмна неодмінно побачить грізні наслідки того вчинку, а також брехливий Пандава,  
який діяв так негідно! Сьогодні земля безсумнівно насититься кров’ю того Царя справедливости, який шляхом 
обману змусив тоді наставника скласти зброю! Всіма способами я буду намагатися знищити панчалів. І  я  
неодмінно  вб’ю  у  бою Дхріштадьюмну,  вершителя  гріховних  справ!  Будь-якими  засобами  —  м’якими  і 
жорсткими, знищивши всіх панчалів, я здобуду мир, о Каураво!

Те, заради чого, о тигре серед мужів, люди бажають синів, щоб позбутися великого страху тут і після  
смерти, — те тепер наступило. Моїм батьком, одначе, досягнуте таке становище, немов людиною безрідною,  
хоча й живий я — його син і учень, подібний скелі у силі своїй! Ганьба моїй чудовій зброї! Ганьба рукам  
моїм! Ганьба доблесті моїй! Бо Дрона, маючи мене за сина, піддався такому приниженню і був схоплений за 
волосся! Тому я зроблю так, о найкращий з роду Бгарати, щоб я зміг звільнитися від обов’язку перед батьком  
моїм, який вже відправився в потойбічний світ! Людина шляхетна ніколи не повинна вихваляти себе саму!  
Неспроможний,  однак,  перенести  вбивство  мого  батька,  я  говорю  про  свою  мужність.  Нехай  побачать 
сьогодні пандави разом із Джанарданою мою геройську міць, коли я буду трощити всі їхні війська, роблячи 
те, що здійснює сам Руйнівник наприкінці юґи! Бо ні  боги,  ні  гандхарви, ні асури, ні ракшаси не в змозі  
сьогодні перемогти мене на колісниці в бою, о туре серед людей!

Немає іншого в цьому світі, крім мене або Арджуни, більшого знавця у володінні зброєю. Увійшовши в 
середину війська, подібно самому сонцю серед блискаючих променів своїх, я звичайно застосую свою зброю, 
створену богами! Застосовані сьогодні мною в лютій битві, ці нащадки Крішашви,3 виявляючи свою страшну 
міць,  розтрощать  пандавів!  Сьогодні  всі  сторони світу,  о  царю,  мої  вої  побачать  тут  укритими гострими 
стрілами, немов вони застелені потоками дощу. Бо ж сіючи в усі боки густі хмари стріл зі страшним шумом, я  
буду валити своїх ворогів, як могутній вітер валить дерева. Ні Бібхатсу, ні Джанардана, ні Бгімасена, ні обоє  
близнюка,  ні  цар  Юдхіштхіра,  ні  злостивий  син  Паршати  Дхріштадьюмна,  ні  Шикхандін,  ні  Сатьякі  не 
знають, о Кауравьє, про ту зброю, яка є в мене — з мантрами для метання її і повернення назад.

Якось давно Нараяна, прийнявши вигляд брахмана, прийшов до мого батька. І схилившись перед ним, 
батько  мій  запропонував  йому  підношення,  відповідно  до  встановлених  правил.  Прийнявши  їх  сам,  
божественний володар запропонував йому вибрати дарунок. І мій батько тоді вибрав найвищу зброю нараяна. 
І тут, о царю, небесний володар, найвищий з богів, звернувшись до нього, промовив: «Ніяка інша людина не 
стане рівною тобі в бою. Однак вона, о брахмане, ніколи не повинна бути застосована з поспішністю, бо зброя  
ця ніколи не вертається інакше, як розтрощивши ворога. І при цьому неможливо дізнатися, кого не могла б 
вона вбити, о володарю! Бо ж вона може вбити навіть того,  хто не може бути вбитим. Тому її  не можна  
застосовувати без глибокого обмірковування. Коли нанесене поранення в запалі битви, коли вдаються до втечі  
або кидають зброю, коли звертаються до ворогів із благанням про пощаду або просять захисту,  шукаючи 
притулку, — у всіх цих випадках, застосування цієї потужної зброї має припинятися, о приборкувачу ворогів! 
Бо у всіх випадках, хто жорстоко мучить у бою тих, хто не підлягає вбивству цією зброєю, сам матиме сильні  
муки від неї!».  Так батько мій одержав ту зброю. А володар той, звернувшись також до мене, сказав: «За  
допомоги цієї зброї ти теж будеш дощити різноманітні зливи чудової зброї на прі та сяяти прихованою міццю 
під впливом її!».

Сказавши так, той божественний володар піднісся на небо. Це і є історія, як було отримано від Нараяни  
ту зброю моїм батьком. За допомогою її я примушу втекти й розтрощу пандавів і панчалів, матсьїв і кекайїв, 
подібно тому як чоловік Шачи розтрощував асурів.

Мої стріли, о нащадку Бгарати, будуть падати на ворогів, хоча й великих у своїй доблесті, приймаючи 
таку форму, яку я побажаю додати їй. Стоячи в бою, я буду дощити зливами з каменів, як мені буде бажано. Я 
примушу втекти й  знищу могутніх  воїв-колісничних стрілами,  що летять  по небу,  із  залізними вістрями. 
Безсумнівно,  я  буду  застосовувати  й  різноманітні  сокири.  За  допомогою  могутньої  зброї  нараяна,  о 
приборкувачу  ворогів,  я  знищу  ворогів,  перетворивши  їх  у  ніщо.  Найниціший  серед  панчалів, 
Дхріштадьюмна,  той  ненависник  друзів  і  брахманів,  і  свого  власного  наставника,  знехтуваний  і  вартий 
найсуворішого осуду, не піде від мене сьогодні живим!».

Почувши ці слова сина Дрони, військо кауравів згуртувалося знову. І тоді кращі з людей засурмили всі у 
величезні мушлі. Сповнені радости, вони вдарили в тисячі барабанів — великі й малі. Земля голосно гуділа,  
бита копитами коней і ободами коліс колісниць. І той голосний, шалений гул оголошував повітряний простір,  
небо  й  землю.  Почувши  той  шум,  подібний  до  гуркоту  хмар,  пандави,  найчудовіші  з  воїв-колісничних,  
об’єднавшись  разом,  почали  радитися  один  з  одним.  А  тим  часом  син  Дрони,  сказавши  такі  слова,  
доторкнувся тоді до води і закликав ту чудову зброю нараяна.

Так вістить розділ сто шістдесят шостий у Дронапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 6 7
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Коли була викликана зброя нараяна, почав дути тоді сильний вітер, насичений краплями дощу, і лунали 

удари грому, хоча небо було безхмарне. Також затремтіла земля і збурився великий океан. Річки почали текти 
у зворотному напрямку. Вершини гір почали розколюватися там, о нащадку Бгарати! Різні тварини почали  
обходити синів Панду з лівої сторони. Сторони світу застелялися темрявою, і сонце зробилося тьмяним. Усякі 
м’ясоїдні  істоти почали в захваті  сідати на бойовищі.  Боги,  данави і  гандхарви були охоплені страхом,  о  
володарю народів! Побачивши те велике сум’яття у природі, почалися серед людей палкі суперечки: чому ж 
це? І справі,  всі царі,  побачивши ту жахливу на вигляд зброю, що вселяє страх, викликану сином Дрони,  
сильно стривожилися і зовсім упали духом.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Побачивши знову напад кауравів проти ворога, після того як їхні війська були повернені до бою, сином 

Дрони, сильно змученим скорботою і не здатним стерпіти вбивства свого батька, — яка нарада була вчинена  
пандавами? Про те розкажи мені о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Побачивши спочатку,  що  сини  Дхрітараштри  тікають,  і  почувши  потім  шалений  шум,  Юдхіштхіра 

звернувся до Арджуни й мовив: «Після того як наставника Дрону вбито у бою Дхріштадьюмною, як колись 
могутній асур Врітра був убитий Носієм громової стріли, каурави, засмучені душею, не сподівалися вже на 
перемогу в бою, о Дхананджайє! Бо, звернувши свої думки до порятунку самих себе, каурави кинулися тікати. 
Деякі  царі  поспішно  тікали  на  колісницях,  кружляючи  звивистим  шляхом  без  візників,  що  поганяють 
підпряжних  коней,  і  без  прапорів,  стягів  і  парасолів,  з  дишлями  і  сидіннями  розбитими,  а  конями 
виснаженими. Інші ж, перелякані та зневірені, сівши верхи на коней, самі квапливо підганяли їх ногами і так  
тікали. Інші бігли геть на своїх колісницях зі зламаними  ярмами,  колісьми та осями, змучені страхом. Ще 
деяких, зміщених зі своїх сидінь і прибитих до ший слонів довгими стрілами, були швидко несли ті тварини.  
Деякі ж були тягнуті в різні сторони слонами, що сильно страждали від стріл. Інші ж, позбавлені зброї та  
обладунків, падали з колісниць і верхових тварин на землю. Інші були розсічені, потрапивши під ободи коліс,  
або ж були розчавлені кіньми та слонами. Ще інші,  голосно волаючи «О батьку,  о сину мій!»,  тікали від  
страху, не впізнаючи один одного, позбавлені дієвої сили через занепад духу. Деякі ж, посадивши синів своїх і  
батьків, друзів і братів, на колісниці і звільнивши їх від обладунків, обмивали їх, сильно поранених, водою.

Після того як був убитий Дрона, війська кауравів, потрапивши в таке становище, стрімко пустилися 
тікати. Ким же воно було потім повернуте знову? Скажи мені, якщо ти знаєш! Звідти чутно голосний шум від 
іржання коней і ревіння слонів, змішаний з гуркотом ободів коліс колісниць. Ці звуки, настільки шалені, що 
лунають в океані  війська кауравів,  адже щохвилинно підсилюються й змушують  тремтіти моїх воїв!  Цей 
страшно  шалений  гул,  який  чується  зараз,  змушуючи  підніматися  від  здригання  волоски  на  тілі,  міг  би 
зруйнувати навіть три світи з Індрою на чолі! — така моя думка.  Я думаю, що цей жахливо шалений гул 
виходить від Носія громової стріли! Очевидно, після вбивства Дрони, Васава сам виступає проти нас заради 
кауравів! У нас волоски на тілі піднялися від страху, наші вої на колісницях і слони сильно стривожені. О 
Дхананджайє,  чуючи там голосний і жахаючий шум,  я запитую тебе, хто цей могутній воїн на колісниці,  
подібний  до  самого  володаря  богів  у  бою,  що,  згуртувавши  безсилих  уже  кауравів,  примушує  їх  знову 
повернутися до битви?

А р д ж у н а  м о в и в :
Той,  на  чию  опираючись  міць,  каурави,  спрямувавши  себе  на  виконання  суворих  подвигів,  стоять 

твердо й сурмлять у свої мушлі, — той, щодо кого в тебе є сумніви, о царю, при думці: хто це так голосно  
кричить, покладаючись на синів Дхрітараштри, після того як наставник, склавши зброю, убитий, — той, кого  
я  буду  називати  наділеним  скромністю,  міцноруким  і  власником  ходи  збудженого  слона,  який  завжди 
здійснює страшні подвиги і нищить страх кауравів, — той, при народженні якого Дрона дав багатство з десяти  
сотень корів найгіднішим брахманам,  — той,  хто кричить так голосно,  — є  Ашваттхаман!  Як тільки він 
народився, той герой заіржав, подібно Уччайхшравасу, і змусив своїм іржанням трястися землю й цілком три 
світи!  Почувши  той  гучний  звук,  невидима  істота,  сповіщаючи  голосно,  нарекла  йому  тоді  ім’я 
«Ашваттхаман» («Ірже конем»). Це той герой голосно кричить сьогодні, о Пандаво! Син Паршати, напавши 
на Дрону, таким безжалісним чином убив його сьогодні, немов той не мав зовсім захисника! Ген стоїть тепер  
захисник того Дрони! Вже коли царевич Панчали схопив мого наставника за волосся, син Дрони, що добре  
усвідомлює свою власну доблесть, ніколи не простить йому цього! Ти ж вчинив стосовно наставника облудно,  
заради  отримання  царства!  Справді,  хоча  ти  і  знавець  приписів  закону,  тобою  все  ж  зроблено  
найнечестивіший учинок! «Цей Пандава наділений всіма чеснотами й до того ж він учень мій! Він ніколи не 
скаже мені  олжу!»,  — так думаючи,  Дрона  виявив до  тебе довіру в  тому,  що ти  сказав  йому.  Хоча  при  
відповіді  наставникові  про те,  що Ашваттхамана убито,  і  було  додано тобою невиразно «слон»,  ти однак  
вдався тоді до неправди! Після твоїх слів, могутній Дрона, поклавши свою зброю, зробився, як ти сам це  
бачив, о царю, байдужний до всього, сильно пригноблений і майже втратив почуття. І ніжно люблячого свого 
сина, наставника того, у той час як був він у скорботі за ним і відвернувся від битви, убив так учень його,  
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котрий відкинув споконвічний закон моральности! Змусивши нечестивим шляхом убити свого наставника,  
який склав зброю, ти тепер захисти сина Паршати, якщо можеш, разом зі своїми радниками! Всі ми не в змозі  
будемо  захистити  сьогодні  сина  Паршати,  якого  тіснитиме  жорстоко  син  наставника,  розгніваний  через 
убивство батька свого!

Той герой (Ашваттхаман),  який безмежно виявляє свою дружбу до всіх істот,  почувши про те,  що 
батько його був схоплений за волосся, неодмінно спалить усіх нас сьогодні в бою! Адже хоча й кричав я дуже 
голосно спраглому до смерти мого наставника, однак, зневаживши моїм закликом і відринувши свій закон 
моральности, учень позбавив життя того наставника! Коли більша частина життя нашого минула, а залишок її  
зовсім  незначний,  цей  найвищою  мірою  ганебний  учинок,  зроблений  нами,  плямує  тепер  ганьбою  той 
залишок її. Через добросердну прихильність до нас, Дрона завжди був нам як батько, і відповідно до приписів  
закону теж — він знову ж був для нас як батько! І незважаючи на це, наставник наш убитий нами заради 
короткочасної верховної влади! Дхрітараштрою, о володарю народів, була дана Бгішмі та Дроні вся земля, а  
ще,  — що було набагато цінніше, — разом з усіма  його синами! Хоча він і  був  постійно шанований так  
нашими ворогами і отримав таке становище, наставник все ж любив нас завжди як своїх власних синів, а мене 
ж — найбільше всіх! І нев’янучий у доблесті й силі, він був убитий у бою, бо залишив зброю за твоїм словом. 
Адже коли він боровся в битві, його не зміг би вбити навіть сам Шатакрату!

У той час як наставник той був у похилих літах і завжди проявляв прихильність до нас, усе ж нами, 
такими нечестивими і легковажними у поводженні своєму, відплачено йому підступництвом заради володіння 
царством! Адже наставник мій добре знав, що через мою любов до нього я, син Васави, міг би заради нього  
покинути все — синів, братів, батьків, дружину і саме життя! І все-таки мною, який воліє верховної влади, він  
був залишений у зневазі,  навіть коли він мав уже загинути.  Через це, о царю, я з опущеною головою вже 
поринув  у  пекло,  о  володарю!  Дозволивши,  заради  отримання  царства  убити  того,  хто  був  брахманом  і  
похилим у літах, хто був моїм наставником і склав зброю, віддавшись потім Йозі подібно пустельникові, я  
думаю, що смерть переважніше для мене, ніж життя!

Так вістить розділ сто шістдесят сьомий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 8
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Почувши ці слова Арджуни,  могутні  вої на колісницях, що були присутні  там, нічого не сказали,  о  

великий царю, ні приємного, ні неприємного Дхананджайї. Тоді міцнорукий Бгімасена, сповнений гніву,  о 
нащадку Бгарати, висміюючи сина Кунті Арджуну, промовив: «Ти виголошуєш істини морального закону, як 
пустельник,  що  живе  в  лісі,  о  Партхо,  або  брахман,  суворий  ув  обітницях  і  зовсім  далекий  почуттю  
насильства! Позаяк людина рятує інших від ран і ушкоджень, вона називається кшатрієм. Живучи так, вона 
повинна рятувати і себе від ран і ушкоджень. Виявляючи прощення стосовно трьох, які є добрими, а саме до 
богів, двічінароджених і наставників, кшатрій виконанням свого обов’язку незабаром оволодіває землею, а  
також досягає благочестя, слави й успіху. Ти — продовжувач роду свого, наділений всіма чеснотами кшатрія!  
І тому не виглядаєш ти сьогодні в сприятливому світлі, коли говориш слова, немов неосвічений! Доблесть  
твоя, о Каунтейє, подібна тій яка є у Шакри, чоловіка Шачи! І ти не переступаєш меж морального закону,  
подібно тому як великий океан ніколи не переступає своїх берегів! Хто ж серед людей не вшанував би тебе  
сьогодні, раз ти шукаєш справедливости, залишивши гнів, накопичений тобою за тринадцять років? Завдяки 
щасливій долі, о братику мій, серце твоє сьогодні повертається до дотримання закону своєї касти! Завдяки  
щасливій долі й розум твій схиляється завжди до милосердя, о нев’янучий славою!

Хоча, однак, ти й схильний іти стежкою чесноти, царство в тебе було відняте несправедливим шляхом.  
Дружина твоя Драупаді, будучи приведена силою ворогами у зал зборів, піддалася образам! Одягнені в одяг з 
деревної  кори  і  шкури  антилопи,  всі  ми,  які  зовсім  не  заслуговували  такого  становища,  були  викинуті  
ворогами в ліс, у вигнання на тринадцять років! Всі ці обставини минулого, які викликають обурення, забуті й  
прощені тобою, о бездоганний! Віддавшись цілком обов’язку кшатрія, ти спокійно переніс все це. І тепер, 
коли ти, як видно, такий байдужий до всього, я сам уб’ю тих ницих викрадачів нашого царства, разом з їхніми  
родичами! Адже тобою було сказано раніше: «Виступивши на битву, ми повинні докласти зусиль у міру всіх 
своїх можливостей!». Сьогодні ж, однак, ти докоряєш нам. Ти не хочеш знати обов’язків своєї касти! І слова 
твої, сказані раніше, помилкові! У той час як ми вже змучені страхом, ти словами своїми краєш нам серце,  
подібно тому як ллють кислоту на рани людям, о нищителю ворогів! Мучене жалами твоїх слів, серце моє 
розривається на шмаття!

Будучи доброчесним, ти не знаєш, далебі, у чому складається несправедливість, бо ти не схвалюєш ні  
себе,  ні  нас,  хоча  ми  всі  й  заслуговуємо  схвалення.  Ти  вихваляєш  сина  Дрони,  який  невартий  навіть  
шістнадцятої частини твоєї! Не личить самому ректи, вихваляючи свої власні гідності. Але я зможу розірвати 
на клапті цю землю у гніві своєму або розколоти навіть гори, кружляючи своєю важкою, страшною палицею, 
прикрашеною золотом! Подібно могутньому вітру, я зможу поламати величезні дерева, подібні до гір! Знаючи 
мене, твого брата, саме таким, ти не повинен ніколи відчувати страху перед сином Дрони, о невимірний у  
відвазі! Або ж стій тут, о Бібхатсо, разом з усіма воями, биками серед людей! Я один, з палицею у руках,  
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здобуду перемогу над ним у великому бою!». Після цих слів його, син царя Панчали, звернувшись до Партхи,  
сказав йому, як колись Харі — сильно розгніваному й гучно ревучому Хіраньякашипу, володареві дайтьїв:

«О Бібхатсо, мудрими запропоновані наступні обов’язки для брахмана: жертвопринесення для інших,  
навчання й роздача дарунків, жертвопринесення для себе, одержання дарунків і шосте у тому числі, а саме  
навчання. Якому ж із цих шести віддавався Дрона, убитий мною? Так чому ж тоді, о Партхо, ти гудиш мене? 
Відступивши від закону своєї касти й віддавшись обов’язкам кшатрія, той вершитель жорстоких справ вбивав 
нас зброєю, невідомою людям!  Видаючи себе за брахмана, він мав звичай застосовувати непереборну ілюзію. 
І коли за допомогою самої ж ілюзії він убитий сьогодні, що ж тут, о Партхо, є непристойного? І в той час як 
він так зарубаний мною, якщо нащадок Дрони в люті буде видавати страшно голосний рик, що ж від цього  
губиться для мене? І я не вважаю це взагалі дивним, що син Дрони виразним риком свого зичного голосу  
прирече кауравів на вбивство, не здатний захистити їх сам!

А те, що ти, будучи знавцем морального закону, говориш про мене, що я вбивця свого наставника, то  
для цього, адже, я і народився, як син царя Панчали, поставши з жертовного вогню! Як же ти можеш називати  
його брахманом або кшатрієм, о Дхананджайє, для якого, коли він боровся у битві, всі дії, що підлягають  
виконанню або неприйнятні, могли бути однаковими. Чому ж, о найчудовіший з людей, він не повинен був  
бути вбитий будь-якими нашими засобами, коли він, що збожеволів від гніву,  міг убивати зброєю Брахми 
навіть тих, хто зовсім не був знавцем у володінні зброєю? Несправедливий називається, знавцями морального  
закону,  подібним отруті  серед них. Знаючи про це, знаючи суть закону моральности та мирської користи, 
навіщо ти, о Арджуно, засуджуєш мене? Той жорстокий воїн на колісниці був схоплений і повалений мною.  
Так чому ж, коли я заслуговую схвалення, о Бібхатсо, ти не привітаєш мене? У той час як відітнув я страшну 
голову Дрони, подібну до блискучого сонця або сильної отрути,  чому ти, о Партхо, не вихваляєш учинку,  
гідного схвалення?

Адже він вбивав у бою лише моїх родичів і нічиїх більше. Та хоча я й відітнув йому голову, лихоманка  
мого серця усе ще не залишила мене. І те вражає тепер мене, що голова його не була кинута мною у володіння  
нішадів,  як  було  вчинено  з  головою  Джайядратхи!  Навіть  відмова  у  вбивстві  ворогів,  о  Арджуно,  
розглядається як учинок гріховний, бо такий закон для кшатрія: убивати або ж бути вбитим. Дрона був моїм  
ворогом. Він убитий справедливо мною на прі, о Пандаво, точно так само, як був убитий тобою хоробрий  
Бхагадатта, друг батька твого! Убивши свого діда у бою, ти вважаєш той учинок свій справедливим. Коли ж 
мною вбитий  мій  злісний  ворог,  чому  ж  ти  вважаєш  теє  несправедливим?  Не  був  неправдивим  у  слові  
старший син Панду.  І  сам я, о Арджуно,  не гріховний. Злобливий Дрона був  ненависником учнів своїх,  і  
вбитий. Поборися ж тепер. Перемога буде за тобою!».

Так вістить розділ шістдесят восьмий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6 9
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли той шляхетний Дрона, яким були належним чином вивчені Веди, разом з їхніми допоміжними 

частинами, у кому повністю втілена була військова наука і яким відкидалося почуття боязкости, а також з 
милости якого герої, бики серед людей, усе ще здатні робити надлюдські подвиги в бою, нелегко здійсненні  
навіть богами, на жаль,  коли той Дрона, син великого мудреця,  був  ображений на очах у всіх злостивим, 
ницим і жорстоким Дхріштадьюмною, убивцею свого наставника, невже, коли був ображений той Дрона, не 
найшлися там кшатрії, які висловили своє обурення тому вершителеві гріховних справ? Ганьба касті кшатріїв! 
Ганьба й самому гніву!  Що сказали партхи й усі  інші царствені лучники на землі, почувши про вбивство  
Дрони, царевичеві Панчали? Про те повідай мені, о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Почувши ті слова сина Друпади, вершителя жорстоких справ, царі всі, о володарю народів, залишалися 

зовсім безмовними. Арджуна, однак, поглядаючи скоса на сина Паршати й зітхаючи зі слізьми, говорив йому:  
«Ганьба,  ганьба!».  А  Юдхіштхіра  і  Бгіма,  обидва  близнюка  й  Крішна,  а  також  інші  стояли  сильно 
присоромлені.  І  тут  Сатьякі,  о  царю,  сказав  такі  слова:  «Чи  немає  тут  якоїсь  людини,  яка  вбила  би  без 
зволікання цього нечестивця, ницого серед людей, який говорить такі ганебні слова? Чому язик твій і голова  
не розкололася на сто частин, коли ти, о знехтуваний, голосно паплюжив свого наставника? І чому ти не був  
повалений тим нечестивим вчинком? А через те, що зробивши такий негідний учинок, ти до того ж вихваляєш  
себе на зборах людей, то тебе осуджують партхи й усі андхаки та врішни! Зробивши такий ганебний учинок,  
ти знову паплюжиш свого наставника. За це ти заслуговуєш смерти від нас. Немає користи залишатися тобі в  
живих хоча б на мить!

Яка ж шляхетна людина зважиться на це? Хто ж інший, крім тебе, більш ниций з людей, насмілився б на  
вбивство доброчесного і справедливого душею наставника, схопивши його за волосся? Маючи тебе, котрий 
ганьбить свій рід,  твої  предки до сьомого коліна і  твої  родичі,  теж до сьомого коліна,  позбавлені  слави,  
скинуті у пекло. Адже ти навіть звинуватив Партху, бика серед людей, у тому, що він убив Бгішму! Однак же 
тим шляхетним героєм самим був наближений свій згубний кінець. Все ж, говорячи по-правді, причиною його  
загибелі  був  твій єдиноутробний брат  Шикхандін,  найбільший з грішників.  Немає іншого на землі  більш 
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грішного, ніж сини царя Панчали! Адже він же був породжений твоїм батьком для знищення Бгішми. А щодо 
Арджуни, то ним охоронявся Шикхандін, у той час як той став причиною смерти шляхетного Бгішми! Маючи  
тебе разом із твоїми братами, ганебно засудженого всіма доброчесними людьми, панчали відступилися від 
справедливости й, відзначені низькістю, стали ненависниками друзів і наставників! І якщо ти знову будеш, у  
моїй присутності казати подібні слова, то я розтрощу твою голову своєю булавою, силою рівною громовій 
стрілі!».

Вислухавши таке осудження від героя з роду Сатвата, син Паршати, сповнений гніву, промовив Сатьякі 
у сильному роздратуванні, звернувшись до нього в брутальних словах і посміхаючись при цьому: «Чув, чув я  
слова твої і прощаю тобі, о нащадку роду Мадгу! Але ти, о нешляхетний, не смієш гудити людину доброчесну 
і  справедливу!  Прощення  схвалюється  у  світі.  Однак  же  гріх  не  заслуговує  прощення.  Адже  той,  хто  із  
грішною душею, — вважає того хто прощає, ніби він покірний йому. Ти жалюгідний у своїй поведінці! Ти  
ниций душею! Ти схильний до гріховних намірів! Ти заслуговуєш осуду в усій мірі — від нігтя твого пальця 
на нозі до самих кінчиків твого волосся! Чи бажаєш ти усе ще говорити погано про інших? Що ж може бути 
більш  гріховніше  того  вчинку,  коли  тобою  був  убитий  Бхурішравас  із  рукою  відсіченою,  і  який  вже 
приготувався  вмерти відповідно до обітниці  прайя,  хоча  тебе й відвертали від цього? Вишикувавши своє 
військо у бойові лави, Дрона боровся у битві за допомоги чудової зброї. І коли він склав свою зброю, він був  
убитий мною. Що ж тут, о жорстокий серцем, є злочинного? Як же може той, о Сатьякі, ганьбити інших, хто  
сам  убив  ворога,  який  не  боровся  на  бойовищі  й  був  зайнятий  виконанням  обітниці  прайя,  подібно 
пустельникові,  і  чия  рука  відсічена  була  іншими?  Коли  той  доблесний  ворог  твій  виявив  свою відвагу,  
ударивши тебе об землю, чому ти не вбив його тоді, будучи найчудовішим з мужів? І все-таки, коли він був  
уже переможений Партхою, той хоробрий і доблесний син Сомадатти був потім убитий тобою, котрий діяв  
так негідно. Де б Дрона не намагався примусити втекти військо пандавів, туди всюди спрямовувався я, сіючи 
тисячі стріл. Зробивши сам такого роду вчинок, немов чандал, і сам заслуговуючи осуду, чому насмілюєшся  
ти говорити мені такі брутальні слова? Ти — вершитель жорстоких справ, але не я, о низький з роду Врішни!  
Ти — вмістище всіх гріховних діянь! Не ганьби мене знову! Замовкни! І зволь не казати мені нічого після 
цього! Бо це відповідь, дана тобі з уст моїх. Не смій мені казати нічого більше! А якщо ти з дурощі скажеш  
мені ще подібні брутальності, я тоді, в запалі битви, відправлю тебе своїми стрілами в житло Вайвасвати!

Однією  лише  справедливістю,  о  дурню,  неможливо  перемогти  своїх  ворогів.  Слухай  тепер  про  дії  
кауравів, які також застосовувалися ними несправедливим шляхом! Син Панду, Юдхіштхіра був ще раніше 
несправедливо обманутий ними! І Драупаді теж перетерпіла від них злидні зовсім несправедливо, о Сатьякі!  
Також і пандави всі разом із Крішною Драупаді були відправлені до лісу у вигнання, і всі їхні володіння були  
відняті несправедливими шляхом, о дурню! Також несправедливим способом був забраний від нас ворогами 
цар мадрів, разом зі своїм військом! Було також несправедливістю з нашої сторони, що був убитий Бгішма, 
дід  кауравів!  Адже  й  Бхурішравас  теж  убитий  несправедливо  тобою,  таким  знавцем  у  питаннях 
справедливости! Саме так діяли вороги, а також пандави в бою! Відзначені відвагою й навіть обізнані на 
моральному законі, всі вони чинили так, домагаючись перемоги, о Сатвато! Найвищого закону моральности 
важко досягнути.  Точно так само й аморальність може бути усвідомлена через силу.  Поборися ж тепер з  
кауравами і не вертайся до цього у дім своїх батьків!».

Вислухавши ці й подібні жорстокі та брутальні слова з вуст Дхріштадьюмни, величний Сатьякі почав  
сильно тремтіти. Коли він почув це, очі в нього стали мідно-червоними від гніву.  І поклавши свій лук на  
колісницю, Сатьякі схопив свою булаву, важко дихаючи, немов змій. І кинувшись на царевича Панчали, він у  
сильному гніві промовив йому так: «Я не буду говорити тобі брутальності, але я вб’ю тебе, гідного смерті!». І  
в той час як він хотів нападати на царевича Панчали, подібно тому як Руйнівник на собі подібного, могутній  
Бгімасена, спонукуваний Васудевою, швидко зіскочивши зі своєї колісниці, утримав його обома руками. Коли 
ж наділений величезною силою Сатьякі, що прямував так у шаленій люті, просунувся трохи уперед, могутній  
Бгіма, намагаючись удержати його, сам проїхав за ним кілька кроків, тягнутий його силою. Твердо ставлячи  
ноги,  Бгіма  тоді,  зупинившись  на  шостому кроці,  силою утримав  того  бика  з  роду Шині,  найкращого із  
сильних.

Але  тут  Сахадева,  зіскочивши зі  своєї  колісниці,  о  володарю народів,  звернувся  до  Сатьякі,  міцно 
стримуваного більш сильним Бгімою, з м’якими словами: «Немає в нас інших друзів, більш близьких, о тигре  
серед людей, ніж андхаки та врішни, а також панчали, о нащадку роду Мадгу! Так само і в андхаків і врішніїв,  
і  особливо в тебе та  Крішни не може бути  інших друзів,  більш близьких,  ніж ми.  Також і  в  панчалів,  о  
нащадку роду Врішни, якщо навіть вони будуть шукати аж до меж океану, не найдеться інших більш близьких 
друзів, чим пандави і врішни. Він такий же друг тобі, яким вважаєшся для нього ти. І якими ви є для нас,  
такими ж і ми доводимося вам! Обізнаний у такий спосіб на всіх обов’язках і пам’ятаючи тепер про обов’язок  
перед своїми друзями, упокор свій гнів, відвернувши його від царевича Панчали! Змирися ж, о туре з роду 
Шині! Пробач  ти  сина  Паршати,  і  нехай  син  Паршати  також пробачить  тебе!  Ми теж,  зі  своєї  сторони,  
виявимо прощення. Що може бути інше більш похвальне, ніж прощення?».

Коли ж онука  Шині  так умовляв Сахадева,  о найгідніший, син царя Панчали, посміхаючись злегка,  
промовив такі  слова:  «Відпусти,  відпусти ж онука  Шині,  о  Бгімо,  такого гордовитого в битві!  Нехай він 
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наскочить на мене, як вітер обрушується на гору, поки я своїми гострими стрілами не втихомирю його гнів і 
не вижену, о Каунтейє, усяке бажання битви і жагу життя в бою! Що ж і справді! Я в змозі після знищення  
Сатьякі виконати цю велику справу синів Панду,  яка постала тепер! Бо це наближаються каурави! Або ж 
нехай Пхалгуна стримує всіх ворогів у бою! Що ж до мене, то я знесу цьому голову своїми стрілами. Він  
приймає мене за Бхурішраваса з відрубаною рукою у бою. Відпусти його. Або я вб’ю його, або ж він уб’є  
мене!».

Чуючи ці слова царевича Панчали, могутній Сатьякі, міцно затиснутий між обох рук Бгіми, дихаючи 
подібно  змієві,  затремтів  безперервно,  від  люті.  Тоді  поспішно  Васудева  й  Цар  справедливости,  о 
найгідніший,  з  великим зусиллям  приборкали  обох  героїв.  І  упокоривши обох  великих  лучників,  чиї  очі  
зробилися криваво-червоними від гніву, всі вої, бики серед кшатріїв у стані пандавів, виступили на битву, щоб  
поборотися з ворожими воями.

Так вістить розділ сто шістдесят дев’ятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 0
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Тим часом нащадок Дрони зачав учиняти велике побоїще серед своїх ворогів, начебто сам Руйнівник, 

посланий  Часом  сіє  загибель  серед  усіх  істот  наприкінці  юґи.  Убиваючи  своїх  ворогів  стрілами  із 
серповидним  вістрям,  Ашваттхаман  утворив  там  цілу  гору  з  тіл.  Прапори  колісниць  служили  для  неї 
деревами,  а  зброя  — її  гострими вершинами.  Убиті  слони заміняли  її  величезні  скелі,  упалі  всюди коні  
заміняли їй кимпурушів, а луки, що встеляли її, становили її ліани й повзучі рослини. Вона оголошувалася 
свистом списів замість виття м’ясоїдних істот і кишіла сонмами злих духів замість якшів. Потім, закричавши 
голосно й сильно,  той бик серед людей знову змусив твого сина (Дурьйодхану)  вислухати клятвену свою 
обіцянку: «Позаяк син Кунті, Юдхіштхіра, прийнявши лише зовнішнє вбрання чесноти, сказав наставникові,  
який справедливо бився на прі, «Залиш зброю!», я на його очах розтрощу його військо! Відкинувши чесноту, я 
вб’ю потім злобливого царевича Панчали. Справді ж, я вб’ю усіх їх, якщо вони будуть боротися зі мною в 
битві. Клянуся тобі, що це правда. Тому поверни назад своє військо!».

Почувши ті  слова Ашваттхамана,  син твій повернув своє військо,  розсіявши в ньому великий страх 
голосним левиним кличем. І  тоді  бій,  о царю,  який знову закипів між військами кауравів  і  пандавів,  був  
настільки  лютим,  начебто  зіткнення  двох  океанів  у  час  повного  припливу.  Бо  ж  збуджені  каурави  були  
заспокоєні й підбадьорені сином Дрони. А пандави й панчали стали лютими через убивство Дрони. Велика  
виявилася  сила  від  зіткнення  на  бойовищі  між  тими  воями,  вельми  зраділими  й  сповненими  гніву,  що 
однаково тішили себе надією на перемогу. Як скеля зіштовхнулася б зі скелею або, як океан з океаном, о царю 
царів,  таким  було  зіткнення  між  кауравами  і  пандавами.  Тоді  сповнені  радости  вої  кауравів  і  пандавів  
засурмили  в  тисячі  сурм  і  вдарили  в  десятки  тисяч  барабанів.  І  страшно гучний  і  неймовірний  гул,  що 
піднявся від того війська, здавалося, нагадував шум самого океану під час збивання його богами і асурами.

Тоді,  націлюючись на військо пандавів і  панчалів,  син Дрони викликав до дії  зброю  нараяна.  І  ось 
з’явилися  тисячами  в  повітрі  стріли  із  блискучим  вістрям,  наче  змії  з  палаючою  пащею,  збираючись 
поглинути пандавів. І в тій страшній битві, о царю, стріли ті, подібно променям сонця, в одну мить покрили  
всі сторони світу, небо й військо. Також і незлічимі залізні кулі, о охоронцю землі, показалися потім, подібно 
сяючим світилам на ясному небокраї. Також з’явилися з усіх боків і різні шатагхни, викидаючи вогонь, і диски 
із бритвоподібним вістрями, схожі на сяючі диски сонця. Бачачи небозвід, густо вкритий тими видами зброї, о 
туре з роду Бгарати, пандави, панчали і срінджайї сильно стурбувалися. Щораз, як тільки могутні вої пандавів  
на колісницях намагалися боротися, — щораз та зброя підсилювалася у своїй потузі,  о володарю людей! І  
гинучи  під зброєю нараяна,  немов спалені  вогнем,  вони були  жорстоко відтиснуті  всюди на ратнім полі.  
Далебі, як вогонь спалює суху траву наприкінці холодної пори, так і зброя та спалювала військо пандавів, о  
володарю!

В  той  час  як  усе  навколо  заповнювалося  тією  зброєю  і  при  цьому  військо  його  знищувалося,  о 
володарю,  сина  Дхарми,  Юдхіштхіру обійняв  великий страх.  Побачивши ж втечу свого  війська,  знітився 
духом,  а  бачачи  також  байдужність  Партхи,  син  Дхарми  сказав  так:  «О  Дхріштадьюмно,  біжи  разом  з 
військом панчалів! О Сатьякі, і ти теж біжи додому, оточений всіма врішни й андхаками! Справедливий же 
душею Васудева сам знайде підхожий засіб, щоб виконати своє призначення! Він здатний дати настанови 
усьому світу. Так навіщо ж нам давати їх йому самому? Не слід більше продовжувати бій! Я кажу це вам, усім  
воям! Щодо мене, то я разом з моїми єдиноутробними братами увійду в палаючий вогонь. Переправившись 
через  океан боїв Бгішми і  Дрони,  зовсім непрохідний для боязких,  чи порину я разом зі  своїм почтом у 
позбавлений води слід від копита корови, поставлений сином Дрони?4

Нехай бажання Бібхатсу стосовно мене швидко виконається, бо мною повалений у битві наставник, що 
завжди  мав  добрі  почуття  до  нас,  —  той  наставник,  яким  було  допущено  вбивство  сина  Субхадри  
(Абгіманью), ще хлопчика, недосвідченого в битвах і зовсім беззахисного, — численними, найсильнішими й 
лютими воями, — той наставник, що разом із сином своїм залишив у зневазі Крішну, не відповідаючи на 
поставлене нею запитання сказати правду, коли вона в такому тяжкому становищі була приведена на збори й 
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пручалася насильству поставити її  у положення рабині, — той наставник, яким, коли стомилися коні, син 
Дхрітараштри Дурьйодхана, що жадав убити Пхалгуну, був одягнений у невразливий панцир і призначений 
для  захисту  правителя  Синдху,  — той  наставник,  яким,  коли  лише  він  був  знавцем  зброї  Брахми,  були 
знищені цілком панчали, очолювані Сатьяджитом і боролися були заради моєї перемоги, — той наставник,  
яким, коли нас несправедливо виганяли із царства, було схвалено, щоб ми відправилися у ліс, хоча його були  
вмовляли наші друзі. На жаль, той, хто підтримував з нами велику дружбу, убитий! Заради нього я разом з  
усіма друзями піду на смерть!».

Коли говорив так син Кунті Юдхіштхіра, герой з роду Дашарха Кешава, поспішно стримавши військо 
помахом рук своїх, промовив такі слова: «Швидко покладіть свою зброю й зійдіть з колісниць! Саме це є зараз  
засіб,  запропонований шляхетним Нараяною для  відбиття  цієї  зброї!  Спустіться  на  землю всі  ви  зі  своїх 
слонів, коней і колісниць! Тільки так, якщо ви будете стояти беззбройними на землі, ця зброя не вб’є вас! Бо в  
будь-якому місці, де б не боролися вої, щоб запобігти силі цієї зброї, там усюди ці каурави стають ще більш  
сильними, ніж ви! Тих людей, однак же, які кинуть свою зброю й зійдуть з колісниць, тих не вб’є в бою ця  
зброя! Але тих з них, які будуть,  навіть в уяві,  боротися проти неї,  усіх їх уб’є  вона, навіть якщо вони у  
пошуках притулку спустяться в саме пекло!». І всі ті вої, почувши такі слова Васудеви, о нащадку Бгарати,  
виявили бажання залишити свою зброю, як у думках своїх, так і дією.

Побачивши тоді їх, тих, що зібралися кинути зброю, син Панду, Бгімасена, сказав, о царю, такі слова,  
радуючи  всіх:  «Ніхто  зовсім  не  повинен  кидати  тут  свою  зброю!  Я  відіб’ю  зброю  сина  Дрони  своїми 
швидколітними стрілами!  Або  ж  цією  важкою палицею,  прикрашеною золотом,  я  буду  кидатися  в  бою, 
подібно самому Руйнівникові, розтрощуючи цю зброю сина Дрони! Бо ж немає тут жодної людини, рівної  
мені у відвазі, точно так само як немає іншого світила на небі, рівного сонцю. Подивіться на обидві мої сильні 
руки, подібні хоботам двох могутніх слонів, здатні знищити навіть Сніжну гору (Хімалая)! Адже я єдиний тут 
серед людей, хто має силу, рівну десяти тисячам слонів! Я не маю собі суперника, як і Шакра, прославлений 
на  небесах  серед  богів!  Подивіться  сьогодні  на  силу  рук  моїх,  величезних  у  плечах,  коли  вони  будуть  
відбивати блискаючу і палаючу зброю сина Дрони! Якщо немає іншого, здатного протистояти зброї нараяна, 
то сьогодні я буду боротися проти неї на очах у всіх кауравів і пандавів!».

Сказавши так, Бгіма, приборкувач ворогів, на своїй колісниці, блиском подібній до сонця і гуркотом  
подібній до звуку грому у хмарах, кинувся проти сина Дрони. Наділений великою стрімкістю й відвагою, син 
Кунті, завдяки високій вправності рук, в одну мить, наскочивши на ворога, обсипав його густою сіттю стріл.  
Тоді син Дрони, посміхаючись йому й сказавши щось несуттєве, покрив його своїми стрілами, викликаними за 
допомогою мантр, з палаючими вістрями. І покритий у запалі січі стрілами з палаючим вогнем, подібно зміям 
з отруйною пащею, Партха, здавалося, був помережаний золотими іскрами. І весь вигляд Бгімасени, о царю, у 
бою тому був подібний горі наприкінці дня, оточеній світлячками. Та зброя сина Дрони, яка направлялася 
проти Бгіми, підсилювалася у своїй потузі, о великий царю, як вогонь роздмухується вітром.

Побачивши ту зброю, страшну своєю силою, що зростає безперестану, панічний страх охопив військо 
пандавів, крім Бгіми. Тоді всі вони, покидавши свою зброю на землю, зійшли всюди з колісниць, зі слонів і  
коней. І після того як вони кинули свою зброю й зійшли з колісниць, неосяжна міць тієї зброї обрушилася на  
голову Бгіми. Тоді всі  істоти й особливо пандави видали сумні  вигуки  «Ай!  Ой!»,  побачивши Бгімасену,  
поваленого міццю тої зброї.

Так вістить розділ сто сімдесятий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 1
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Побачивши Бгімасену, вкритого тією зброєю, Дхананджайя для відбиття її сили покрив Бгіму зброєю 

варуна. І завдяки високій вправності рук Арджуни, а також тій вогняній силі, що огорнула Бгіму, ніхто не міг 
бачити його вкритого зброєю варуна. Обкутаний зброєю сина Дрони, Бгіма разом з конями, візником своїм і  
колісницею залишався недоступним для погляду, немов вогонь, вкритий полум’ям, всередині іншого вогню. 
Подібно тому як наприкінці ночі, о царю, всі світила рухаються до гори заходу, так і стріли Ашваттхамана 
спрямовувалися до колісниці Бгімасени, бо сам Бгіма, його колісниця, коні та візник, о найгідніший, покриті  
так сином Дрони, здавалося, перебували усередині вогню. Як руйнівний вогонь наприкінці юґи, спалюючи 
весь  всесвіт,  коли приходить визначена  година,  разом з  усім,  що в ньому рухається  і  нерухоме,  входить  
нарешті у вуста Всевишнього, так само і зброя та стала проникати у Бгіму.  Як неможливо осягнути,  якби  
вогонь проникнув у сонце чи ж сонце проникло у вогонь, так зовсім неможливо було осягнути ту палаючу 
міць, яка проникла у Бгіму.

Бачачи ту зброю, яка сиплеться так на колісницю Бгіми, і бачачи сина Дрони, що зростає у потузі й силі  
і не має собі суперника в бою, помітивши також, що всі вої пандавів поклали зброю і, що ті упалі духом  
могутні  вої  на колісницях,  очолювані  Юдхіштхірою,  усі  відвернулися  від  битви,  Арджуна  й Васудева,  ті  
обидва героя, які сяють сліпучим блиском, поспішно зійшовши зі своєї колісниці, підбігли тоді до Бгіми. І  
поринувши  в  той  потужний  жар,  що виник  від  сили  зброї  сина  Дрони,  обоє  вони,  надзвичайно могутні,  
вдалися потім до допомоги ворожби. І тоді вогонь, що виник з тієї зброї, не спалив їх, бо вони поклали свою 
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зброю, а також внаслідок сили застосованої ними зброї варуна й завдяки також власній силі  обох Крішн. 
Потім Нара і Нараяна заради заспокоєння зброї нараяна почали із силою тягти звідти Бгіму і всю його зброю.

Тягнутий так син Кунті,  могутній воїн на колісниці, почав видавати голосне ревіння.  І відразу ж та 
страшна й нескорима зброя сина Дрони почала зростати на силі. Тоді Васудева, звернувшись до Бгіми, сказав: 
«Як же це так, о нащадку Панду: хоча й утримуваний нами, ти, о Каунтейє, все ж не йдеш із битви? Якщо ці  
нащадки роду Куру не зможуть бути тепер переможені в битві,  то ми повинні будемо тут  продовжувати  
боротися, а також і ці бики серед людей. Адже всі ці вої твої зійшли зі своїх колісниць! Тому, о Каунтейє, ти  
теж швидко зійди зі своєї колісниці!». Сказавши так, Крішна тоді спустив Бгіму з його колісниці, у той час як 
той з очима, криваво-червоними від гніву, важко дихав, мов змій. Коли ж він був спущений з колісниці, о  
царю, і був примушений покласти свою зброю на землю, тоді та зброя нараяна, яка розтрощує ворогів, зовсім  
заспокоїлася.

Коли за допомоги цього способу нестерпна міць тієї зброї була заспокоєна, всі сторони світу, головні й  
проміжні, зовсім проясніли. Почали дути приємні вітри й заспокоїлися всі тварини та птахи. Зраділи верхові  
та запряжні тварини, а також усі вої, о володарю людей! Справді, коли страшна міць тої зброї вгамувалася  
зовсім, о нащадку Бгарати, Бгіма, обдарований великим розумом, здавався подібним висхідному наприкінці 
ночі сонцю. Залишки війська пандавів, обрадувані заспокоєнням зброї нараяна, знову стояли там готовими,  
палко бажаючи розтрощити твого сина.  І коли,  уже  після того як зброя та була в такий спосіб відбита,  і  
військо пандавів розташувалося бойовим шерегом, Дурьйодхана, о великий царю, сказав тоді, звернувшись до 
сина Дрони: «О Ашваттхамане, знову застосуй негайно цю зброю, бо панчали знову вже вишикувалися в  
бойові лави, бажаючи перемоги!».

Після таких слів, сказаних йому твоїм сином, о найгідніший, Ашваттхаман, сумно зітхнувши, промовив 
так цареві: «Цю зброю, о царю, не можна відкликати назад! Вона не може бути застосована двічі! Якщо ж 
вона  буде  застосована  знову,  вона  без  сумніву  вб’є  того,  хто  збирається  застосувати  її!  Цей  Васудева 
використанням побачених тобою засобів домігся,  щоб зброю ту було відбито! Тому інакше пропонується 
знищення ворога в бою, о володарю людей! Поразка або ж смерть — однакові. Краще, однак, смерть, але не  
поразка! Адже ці вороги, переможені, бо змушені були залишити свою зброю, і виглядають немов мертві!».

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
О сину наставника, якщо ця зброя не може бути застосована двічі, нехай тоді вбивці свого наставника  

будуть убиті іншою зброєю, о кращий зі знавців зброї! Адже в тебе можуть знайтися всі види чудової зброї,  
так само, як і у Триокого Шиви! Бо якщо ти, сповнений гніву, сам не побажаєш цього, навіть Пурандара не  
зможе звільнитися від тебе!

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Після того як Дрона був убитий за допомогою обману і зброя нараяна відбита, що ж робив потім син 

Дрони, так спонукуваний Дурьйодханою, побачивши партхів у бою, які знову приготувалися для битви, всі  
урятовані від впливу зброї нараяна, рискаючі попереду своїх бойових загонів?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Пам’ятаючи про вбивство свого батька, син Дрони, що носить зображення левиного хвоста на своєму 

прапорі, у сильному гніві, відкинувши всякий страх, ринувся проти сина Паршати. І напавши на нього, той  
бик серед людей,  з  великою стрімкістю простромив свого супротивника,  бика серед мужів,  двадцятьма й  
п’ятьма  короткими  стрілами.  У  відповідь  Дхріштадьюмна,  о  царю,  влучив  у  сина  Дрони  подібними  до 
сяйливого вогню, о володарю, шістдесятьма трьома стрілами. І також візника його він поцілив двадцятьма  
стрілами, гостро відточеними на камені й оснащеними золотим оперенням, а потім чотирьох його коней — 
чотирма  гострими стрілами.  Простромлюючи щораз  супротивника  свого,  син  Дрони  видавав  войовничий 
клич, змушуючи трястися землю, немов, здавалося, він віднімав життя у всіх істот світу цього, в страшному 
бою.  А могутній  син Паршати,  о  царю,  вправний у  володінні  зброєю і  спритно-діючий,  обравши смерть 
замість відступу, кинувся тоді на одного лише сина Дрони. З душею невимірною, царевич Панчали, кращий з  
воїв-колісничних, обрушив на голову Ашваттхамана суцільну зливу зі стріл.

Тоді син Дрони на прі тій, палаючи гнівом, покрив царевича опереними стрілами й знову простромив  
його десятьма стрілами,  згадуючи вбивство батька свого.  Розсікши потім прапор і  лук  царевича Панчали 
двома майстерно випущеними стрілами із бритвоподібним наконечником, син Дрони почав жорстоко мучити 
його іншими стрілами. І в тій лютій січі, Ашваттхаман позбавив свого супротивника коней, візника його та  
колісниці,  і  сильно  розгніваний,  покрив  також  усіх  його  прихильників  своїми  стрілами.  І  тоді  військо  
панчалів, о володарю народів, знівечене зливами стріл, пустилося навтікача у великому сум’ятті і болісному 
сум’ятті. І побачивши воїв, що покинули битву, та Дхріштадьюмну, жорстоко січеного, онук Шині поспішно 
примусив свою колісницю рушити проти колісниці сина Дрони. Він боляче поранив Ашваттхамана вісьмома  
гострими стрілами. Вразивши знову шаленого свого супротивника  двадцятьма,  різного виду стрілами,  він 
поцілив його візника й потім чотирьох його коней чотирма стрілами. І глибоко пробитий тими різного виду 
стрілами Ююдханою, той могутній лучник, обурений син Дрони, звернувшись до нього з посмішкою, сказав 
таке слово: «О внуче Шині, я знаю твою прихильність до Дхріштадьюмни, убивці свого наставника, але ти не 
зможеш визволити його чи ж самого себе, коли ви вже біля мене!».
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Сказавши так, син Дрони випустив у Сатвату найчудовішу пряму стрілу, сяйвом подібну до променів  
сонця,  як  колись  Харі  пустив  громову  стрілу  у  Врітру.  І  випущена  так  Ашваттхаманом,  стріла  та, 
прохромивши його наскрізь  разом з  панциром,  увійшла  в  землю,  як  шипляча  змія  входить  у  свою нору,  
виривши її. З панциром, наскрізь пробитим, той герой, подібно слонові, битий болісно стрекалом, випустив 
лук з покладеною на нього стрілою, обливаючись кров’ю, яка рясно струменіла з рани. І в знемозі, спливаючи 
кров’ю, він опустився на дно колісниці. Тут таки, своїм візником він був поспішно відвезений від сина Дрони 
в колісниці.  Тоді  іншою стрілою, зовсім прямою та з  гарним оперенням,  той приборкувач ворогів уразив 
Дхріштадьюмну  між  брів.  Перед  цим  глибоко  не  раз  простромлений,  а  потім  жорстоко  поранений  тією 
стрілою, царевич Панчали зовсім знесилився у бою й притулився до ратища свого прапора.

І коли він був сильно так поранений своїм супротивником, о царю, точно збуджений від тічки слон — 
левом,  до  нього  швидко  кинулися  на  допомогу  від  пандавів  п’ятеро  найхоробріших  воїв-колісничних:  
Увінчаний діадемою, Бгімасена, Вріддхакшатра з роду Пуру, спадкоємець престолу чедіїв і проводир малавів  
— Сударшана.  І всі  вони вдарили одночасно на Ашваттхамана, кожний п’ятьма стрілами. Син же Дрони,  
однак,  двадцятьма й  ще п’ятьма стрілами,  подібними до сильно отруйних  змій,  розсік  у  той саме  час  ті 
двадцять п’ять стріл, посланих у нього. Потім він жорстоко вразив царевича з роду Пуру сімома гострими 
стрілами, проводиря малавів — трьома, Партху — однією, а Врікодару — шістьма стрілами. Тоді у відповідь 
усі  ті  могутні  вої  на  колісницях,  о  царю,  поцілили сина  Дрони спільно й  окремо безліччю стріл,  гостро 
відточених на камені, із золотим оперенням. Спадкоємець престолу чедіїв простромив сина Дрони двадцятьма 
стрілами, а Партха — знову вісьмома, всі ж інші — трьома стрілами кожний.

Але тут нащадок Дрони вдарив у Васудеву десятьма стрілами, у Бгіму п’ятьма й у спадкоємця престолу 
— чотирма,  розсікши двома стрілами  його  лук  і  ратище  прапора.  А потім,  знову простромивши Партху 
зливою стріл, син Дрони видав приголомшливий левиний рик. І коли син Дрони метав гостро відточені стріли 
з добре загартованим вістрям, земля, небо і повітряний простір, сторони світу, головні й проміжні, — усе було 
покрито спереду й позаду нього тими страшного виду стрілами. Володар шаленої сили, у доблесті рівний  
самому Індрі, він трьома стрілами відітнув одночасно обидві руки, подібні до ратищ прапора Індри і голову  
Сударшани,  у  той  час  як  той  сидів  на  своїй  колісниці.  Потім  стріливши  царевича-паураву  особливим 
дротиком і розколовши його колісницю на дрібні частини своїми стрілами, Ашваттхаман відрубав обидві його 
руки, змащені сандалом, і потім голову від тулуба стрілою із серповидним наконечником. Наділений великою 
стрімкістю, він, посміхаючись при цьому, поцілив своїми стрілами, подібними до палаючого вогню, юного й 
улюбленого спадкоємця престолу чедіїв, із зовнішністю, що нагадує колір зв’язаних докупи синіх лотосів, і  
відправив його у володіння бога смерти разом з його візником і кіньми.

Знищивши їх у бою, хоробрий і непереможний син Дрони, володар воїв, радісно засурмив у величезну 
мушлю.  І  тоді  всі  панчали  й  Бгімасена,  син  Панду,  перелякані,  покинувши  колісницю  Дхріштадьюмни, 
кинулися тікати в різні боки. А син Дрони, обсипаючи їх, потерпілих таку поразку, своїми стрілами з тилу,  
переслідував з великою стрімкістю військо пандавів, немов це був всеруйнівний бог смерти. І, биті так сином 
Дрони, ті кшатрії зі страху, о царю, вважали, що той герой з’являється з усіх напрямків.

Так вістить розділ сто сімдесят перший у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 2
С а н д ж а й я  м о в и в :
Побачивши те військо, що потерпіло поразку, син Кунті Дхананджайя, з душею невимірною, виступив 

проти сина  Дрони,  палко бажаючи вбити його.  А ті  загони,  о  царю,  із  зусиллями відновлені  Говіндою і  
Арджуною, усе ще не здатні були твердо стояти там на полі бою. Один лише Бібхатсу, з’єднавшись разом із  
правителями країв сомаків, матсьями та іншими, вступив у сутичку з кауравами. Потім швидко підступивши 
до Ашваттхамана, могутнього лучника, що носить зображення левиного хвоста на своєму прапорі, Савьясачин 
сказав йому: «Покажи мені тепер ту міць і доблесть, ті знання й мужність, які є в тебе, а також ту любов твою 
до синів Дхрітараштри й ту ненависть до нас, які ти таїш у собі, і той найвищий запал, який можливий у тебе! 
Тільки  син  Паршати,  той  убивця  Дрони  зіб’є  твою  пиху  сьогодні!  Він  знищує  своїх  ворогів  у  битві,  
уподібнюючись руйнівному вогню наприкінці юґи! Так поборися ж із царевичем Панчали, а також зі мною й  
Крішною разом!».

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Син  наставника  наділений  міццю  й  глибоко  шанований,  о  Санджайє!  І  він  має  велику  любов  до 

Дхананджайї, і сам він теж милий синові Васави! Колись у минулому, у Бібхатсу при звернені до нього не  
зауважувалося таких різких слів. Так чому ж тоді Каунтейя звернувся до друга свого так брутально?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Після того як були вбиті спадкоємець престолу чедіїв і Вріддхакшатра з роду Пуру, а також Сударшана, 

проводир  малавів,  добре  обізнаний  на  науці  володіння  зброєю,  після  того  як  були  переможені 
Дхріштадьюмна, Сатьякі й Бгіма, після того як у Бібхатсу був глибоко зранений тими словами Юдхіштхіри й 
коли він відчув у собі душевний біль, коли він згадав усі свої колишні злидні, о володарю, у нього від горя 
спалахнув гнів, небувалий раніше. Тому він, подібно ницій людині, і звернувся до нащадка Дрони, до сина 
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наставника, гідного всілякої поваги, у таких негідних і грубих, неприємних і різких словах. Після таких різких 
і брутальних слів,  сказаних у гніві  Партхою голосом, що вражає найчутливіші місця, о царю, син Дрони,  
найчудовіший з усіх могутніх лучників, глибоко дихаючи з люті, сильно розгнівався на Партху й особливо на 
Крішну.  І він, сповнений доблесті,  стоячи непохитно на колісниці, доторкнувся до води й викликав до дії  
зброю агнея, зовсім непереборну — навіть богам. Цілячись у всіх видимих і невидимих своїх ворогів, син  
наставника,  той  нищитель  ворожих  героїв,  освятив  мантрами  блискаючу  стрілу,  сяйвом  подібну  до 
бездимного вогню, і метнув її, обертаючи в усі сторони, перейнявшись гнівом.

І від неї виникла тоді в повітряному просторі шалена злива стріл. Почали дути холодні вітри. І сонце  
зовсім не гріло більше. Страшно кричали демони з усіх боків. Гриміли хмари на небі, виливаючи кров. Птахи 
й тварини,  дрібна і  велика  худоба,  ба,  навіть пустельники,  що суворо дотримуються  обітниць і  повністю  
приборкали себе, не знаходили собі спокою. Всі основні елементи світу здавалося розладналися. Сонце немов 
повернулося.  Всі  три світи,  обпалені жаром,  здавалося знемагали в муках,  начебто охоплені лихоманкою.  
Обпалені сильним жаром тієї стріли слони й інші земні істоти тікали зі страху, важко дихаючи й бажаючи 
знайти порятунок проти її жахливої потуги, бо в той час навіть вмістища вод були сильно нагріті, а водяні  
істоти, о нащадку Бгарати, зовсім не знаходили спокою собі, немов їх палило і там.

В  усі  сторони  світу,  головні  й  проміжні,  на  небеса  і  на  саму землю падали  всілякі  зливи  стріл  зі  
швидкістю Гаруди або вітру.  Спалені  тими стрілами сина Дрони, наділеними стрімкістю громової стріли,  
вороги падали, немов дерева, спалені лютим вогнем. Згорілі від тієї зброї, величезні слони падали з усіх боків,  
видаючи страшне ревіння, подібно гуркоту хмар. Інші величезні слони, обпалені вогнем, бігали туди й сюди, а  
деякі  тремтіли  від  страху,  мов  оточені  пожежею  в  жахливому  лісі.  Немов  гілки  дерев,  спалені  лісовою 
пожежею, о найгідніший, виднілися там загони коней і колісниць, обпечені міццю тої зброї, о могутній! І  
потоки колісниць падали там і тут тисячами. І здавалося, о нащадку Бгарати, сам божественний Агні спалює  
те військо пандавів, подібно тому як руйнівний вогонь знищує всі суті наприкінці юґи.

Побачивши військо пандавів, що спалюється так у жорстокому бою, вої твої, о царю, сповнені радости,  
видали левині кличі. І тут горді перемогою, твої вої, сповнені радости, о нащадку Бгарати, швидко заграли на 
тисячах різного виду музичних інструментах.  І коли світ був  обкутаний темрявою, ціле акшаухіні  війська 
пандавів, о царю, і Савьясачин, син Панду, були невидимі там. Ніколи раніше, о царю, нами не було бачено чи  
чувано про подібну зброю, яка була створена тоді сином Дрони в шаленому гніві. Але тут Арджуна, о великий 
царю,  викликав  до  дії  зброю  Брахми,  здатну  відбити  будь-яку  іншу  зброю,  як  було  визначено  самим 
Породженим у лотосі (Брахма). І в одну мить тоді, морок той зовсім розсіявся. Почав дути прохолодний вітер,  
і всі сторони світу зробилися ясними й чистими. І ми там побачили надзвичайне видовище: ціле акшаухіні  
війська пандавів було знищено. І в спаленому чудодійною силою зброї Ашваттхамана війську тім, зовнішній 
вигляд убитих неможливо було розпізнати.

Потім показалися разом два героя, могутніх лучника Кешава і Арджуна, звільнені від темряви, немов 
два  світила,  що  розганяють  морок  на  небі.  Оснащена  прапором  і  знаменами,  та  запряжена  конями,  з  
неушкодженим днищем і найдобірнішою зброєю, їхня колісниця, така страхітлива для твоїх воїв, звільнена від 
мороку, сяяла блиском на бойовищі. В ту ж хвилину пролунали тоді серед воїв пандавів, сповнених радости, 
захоплені вигуки, змішані зі звуками сурм і гуркотом барабанів. В обох військах, щодо тих героїв, Кешави й  
Арджуни, склалася думка ніби обидва вони загинули. Але побачивши Кешаву і Арджуну, які з’явилися так 
раптово, вони вважали їх урятованими від темряви й сили тієї зброї. Неушкоджені й життєрадісні, обоє вони 
засурмили у свої найчудовіші мушлі. Побачивши партхів, сповнених радости, твої вої сильно стривожилися.  
Побачивши їх обох, великих духом, урятованих від сили його зброї, син Дрони сильно засмутився. З мить він  
думав  про  те,  що  сталося,  о  найгідніший!  І  подумавши,  о  царю  царів,  він  віддався  турботам  і  суму.  
Випускаючи тривалі  та  палкі  зітхання,  він  тоді  сильно зневірився.  Відклавши потім свій лук,  син Дрони 
стрімко зіскочив з колісниці, і, вигукуючи: «О ганьба, все це облудно!», він утік геть із бою.

Тоді на своєму шляху він побачив Вьясу, місцеперебування Сарасваті, укладача Вед, незаплямованого 
гріхом  і  з  зовнішністю,  подібною  кольору  густої  дощової  хмари.  І  побачивши  його  перед  собою,  о  
продовжувачу роду Куру,  син Дрони зніченим голосом і глибоко засмучений привітав його та мовив такі 
слова: «Агов, володарю! Це ілюзія чи ж це примха з боку зброї? Ми не відаємо, що це може бути! Яким же  
чином, далебі, ця зброя моя виявилася даремною? У чому була помилка при виклику її до дії? Або ж це щось  
протиприродне, або ж це перемога над трьома світами здобута обома Крішнами, бо обоє вони усе ще живі? 
Очевидно, час непереборний! Ні асури, ні безсмертні, ні гандхарви, ні пішачи, ні ракшаси, ні змії, якши та  
птахи, ні істоти людські,  зовсім не можуть наважитися знешкодити цю зброю, випущену мною! Ця зброя,  
однак, могла палати своєю міццю, знищивши лише одне акшаухіні війська, яке брало участь у битві. Так чому 
ж тоді вона не вбила Кешаву і Арджуну, які обоє у владі закону смертних? Відповідай мені, о божественний, 
скажи мені про те правду!».

В ь я с а  м о в и в :
Величезної важливости ця тема, про яку ти запитуєш мене з подивом! Я скажу тобі все, слухай же 

уважно! Той, хто називається ім’ям  Нараяна,  — найбільш древній серед найдавніших. І заради здійснення 
своєї  мети,  той  творець  всесвіту  народився,  як  син  Дхарми.  Перебуваючи  на  горі  Майнаці,  він  віддався  
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суворому подвижництву. Сповнений великої сили, блиском своїм подібний вогню чи сонцю, стояв він там з  
піднятими вгору руками. Лотосоокий, він виснажував себе протягом шістдесятьох тисяч і стількох же сотень 
років, харчуючись увесь час одним лише повітрям. Знову потім віддавшись суворому покаянню іншого роду, 
протягом часу,  удвічі  довше першого, він заповнив простір між небом і землею міццю свого аскетичного 
подвигу.  І коли, силою того подвижництва, о сину мій, він став подібним Брахмі, він побачив тоді творця 
всесвіту,  споконвічне  джерело  й  охоронця  всесвіту,  верховного  володаря,  важкодоступного  для  поглядів 
навіть  самих  богів,  щонайдрібнішого  з  дрібних  і  найбільшого  з  великих,  того,  хто  називається  Рудрою,  
Володарем  і  Биком  серед  могутніх,  того,  хто  вселяє  життя  у  всілякі  види  створінь,  ненародженого  і  
найвищого, що перебуває в серцях усіх істот, движних і недвижних.

Він побачив володаря, непереборного і з незвичайним числом очей, шаленого в гніві й великого душею, 
Всеруйнівника, із серцем, прихильним до праведників, який носить чудовий лук і два сагайдаки, одягненого в  
золоті  обладунки  й  наділеного  міццю  безмежною,  озброєного  палицею,  громовою  стрілою  і  блискучим 
тризубцем,  бойовою  сокирою,  булавою  і  величезним  мечем,  з  косою,  заплетеною  у  вигляді  кільця,  і  з  
місячною діадемою на маківці, одягненого в тигрову шкуру, і який уособлюю всенищівну силу з жезлом у 
руці, прикрашеного витонченими браслетами ангада, який носить змій замість священного шнура і оточений 
різними істотами всесвіту і  сонмами злих духів,  Єдиного,  що є вмістищем аскетичних подвигів і  вельми 
вшанованого старцями приємними словами, того, хто є Вода, Небо й Повітряний простір, Земля, Сонце й  
Місяць, Вітер і Вогонь, і хто є саме віддзеркалення всесвіту. Люди негідної поведінки не в змозі бачити його,  
ненародженого,  нищителя  всіх  ненависників  брахманів,  споконвічне  джерело  безсмертя.  Лише  брахмани 
праведної  поведінки,  коли  очистилися  від  гріхів  і  звільнилися  від  почуття  суму,  бачать  його  думкою. 
Внаслідок  своїх  аскетичних  подвигів  і  завдяки  своїй  відданости  йому,  Нараяна  побачив  те  уособлення 
справедливости,  —  його,  гідного  вихваляння,  що  прийняв  всесвітню  форму.  І  побачивши  те  найвище 
вмістище всіх видів блиску, того бога богів, обвішаного шийними гривнами з намистин, він, душею вельми 
задоволений, зрадів, намагаючись це висловити словами, серцем, розумом і тілом своїм.

Тоді  побачивши його,  Нараяна  ушанував  божественного  володаря,  першопричину всесвіту,  подавця 
дарунків,  могутнього,  разом  з  розкішною  й  дивнотілою  Парваті  (дружина  Шиви),  ненародженого  й 
незворушного володаря, сховану суть усіх причин, нев’янучого у своїй могутності. І негайно вклонившись 
Рудрі, нищителеві демона Андхаки, Лотосоокий  Нараяна,  сповнений відданости, почав славити Триокого у 
таких  словах:  «О  найгідніший,  перші  боги,  творці  всього  сущого,  іменовані  Праджапаті,  які  є  нині 
захисниками світу і  які,  вступивши на  цю Землю — твій  найдавніший утвір,  о  божественний володарю,  
охороняли її колись, усі пішли від тебе! Боги і асури, змії-наги, ракшаси і пішачи, істоти людські й птахи, 
гандхарви і якши, а також різні інші істоти та вішви, — ми знаємо, — всі  вони пішли від тебе! Усе, що 
зроблено для вмилостивляння Індри, Ями, Варуни і Охоронця скарбів, Митри, Тваштри й Соми, — насправді  
призначено тобі. Форма й світло, звук і простір, вітер і дотик, смак і вода, запах і земля, чуттєві бажання, сам  
Брахма,  Веди  й  брахмани,  усе,  рухоме  й  нерухоме,  —  все  це  пішло  від  тебе.  Подібно  тому як  випари,  
піднімаючись від водойм і осідаючи на землю у вигляді дощових крапель, приходять до стану, що розділяє їх 
одну від одної, а при загибелі світу вони знову, у вигляді тих же роз’єднаних крапель, з’єднуються разом у 
суцільне і єдине вмістище вод, — точно так само і вчений, залишаючи без уваги походження й життєвий шлях  
усіх істот, приходить тоді до злиття зі світовою душею!

Два  чудових  і  прихованих  птаха  Ішвара  і  Джива,5 виявляються  в  думках,  священна  смоківниця  з 
пониклими гілками, Веди з різними редакціями, сім охоронців п’яти основних елементів світу, душа й розум і 
десять інших, які підтримують це місто почуттів і органи почуттів у сукупності, здатні підтримувати тіло, — 
всі  вони створені  тобою,  але ти відособлений і  незалежний від  них!  Минуле,  сьогодення і  майбутнє,  які 
невідворотні, виникають від тебе, а також усі сім світів і всесвіт. Мене, який відданий тобі й благоговійно  
шанує, обдаруй ти своєю милістю! Не чини мені шкоди вселенням у мою душу негідних думок. Ти є душа  
душ.  Той,  хто  розділяє  такі  ж переконання  й  знає  тебе  як  споконвічне  сім’я,  досягає  брахмо.  З  бажання 
вшанувати я славлю тебе, намагаючись осягнути Того, хто їздить на бику,  о інший ніж боги! Уславлений 
мною, дай мені бажані дарунки, такі важкодоступні! Не відмовляй мені!». І  Бог із синім горлом 6 з душею 
незбагненною, який тримає палицю, добре уславлений мудрецем Нараяною, дав дарунки йому, найпершому з 
богів, який заслуговував їх.

Б о г  і з  с и н і м  г о р л о м  м о в и в :
Моєю милістю, о Нараяно, серед істот, що походять від богів і гандхарвів, ти будеш мати міць і душу 

невимірну! Ні боги, ні асури й могутні змії, ні пішачи, ні гандхарви, ні люди й ні ракшаси, ні супарни та змії-
наги, ні вішви й ні тварини та звірі, ніколи не зможуть здолати доблесть твою! Ніхто, навіть серед богів, не  
зможе перемогти тебе у боях! Завдяки моїй милості, ніхто не в змозі буде жодним чином заподіяти тобі біль ні  
зброєю, ні громовою стрілою, ні вогнем чи вітром, ні предметом сухим або мокрим і нічим, що рухається або 
нерухоме! Ти навіть перевершиш мене самого, якщо колись вступиш у битву зі мною!».

В ь я с а  с к а з а в :
Так були отримані, — знай же, — ці дарунки колись божественним Шаурі. Цей самий бог бродить нині  

по світу у вигляді  Васудеви,  спантеличуючи всесвіт  своєю ілюзією.  Силою аскетичних подвигів Нараяни 
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народився великий пустельник, на ім’я Нара, рівний у всьому тому божеству. Знай і пам’ятай завжди, що він є  
Арджуна! Ті два мудреця — Нара і Нараяна, які вважаються найбільш гідними силою їхнього подвижництва 
серед найдавніших богів, приймають своє народження в кожній юзі, заради сприяння цілям мирського життя.  
Ти теж, о премудрий, наділений великим розумом, народився часткою Рудри, як всецілий плід благочестивих 
своїх  діянь  і  великих  аскетичних  подвигів,  наділений  великою внутрішньою  міццю та  гнівом.  Ти  був  у  
колишньому житті наділений великою мудрістю й був рівний богові Нараяні! Вважаючи всесвіт складений 
лише з Магадеви, ти виснажив своє тіло різними обітницями, з бажання задовольнити того бога. Прийнявши 
вигляд нової людини, великої, блискучої і земної, ти вмилостивив його молитвами, жертовними узливаннями і  
щедрими приношеннями,  о  милостивий!  І  так  шанований  тобою,  той  бог  найдавніший,  був  задоволений 
тобою, о мудрий, і дав тобі численні дарунки, викохані у твоєму серці.

Як  у  них  обох,  Нари  і  Нараяни,  так  і  в  тебе  народження,  діяння,  аскетичні  подвиги  й  глибоке  
зосередження  є  найбільш  високими  і  довершеними.  Як  ними  обома,  так  і  тобою,  у  поклонінні  твоєму,  
шанується в кожній юзі великий бог в образі лінги.7 Цей Кешава — відданий шанувальник Рудри, і походить 
він  від  самого Рудри.  Він  шанує  володаря  Шиву,  вважаючи його  в образі  лінги споконвічним джерелом 
всесвіту. У Крішні постійно зосереджені знання, якими осягається єднання душі з вищим духом, і знання, що 
дають можливість бачити все те, що приховано від очей. Адже такими його шануючи жертвоприносинами,  
боги, сіддхи й найбільші мудреці, домагаються найвищого й непорушного становища у світі. Бо ж Крішна цей 
споконвічний і повинен бути вшанований здійсненням для нього жертвопринесень. Він сам завжди шанує  
володаря  Шиву  в  образі  лінги,  вважаючи  його  споконвічним  джерелом  походження  всіх  істот.  Бог  із 
зображенням бика на своєму прапорі проявляє виняткову прихильність до нього.

С а н д ж а й я  м о в и в :
Почувши ті слова Вьяси, син Дрони, могутній ратник на колісниці, вклонився Рудрі та подумав про  

Кешаву,  як про гідного найвищої шани. З душею приборканою і з волосками, що піднялися від радісного 
збудження на тілі, він поклонився великому мудрецеві й, попрямувавши потім до війська кауравів, змусив  
його відійти для нічного відпочинку. І тоді ж, коли після поразки Дрони в бою, засмучені каурави відійшли з  
поля, був також зроблений відхід війська і з боку пандавів, о володарю народів! Борючись протягом п’яти днів 
і знищивши ціле військо, Дрона, той брахман, який у досконалості осяг Веди, відправився, о царю, у світ  
Брахми!

Так вістить розділ сто сімдесят другий у Дронапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7 3
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли був убитий там неперевершений воїн на колісниці Дрона, о Санджайє, що робили потім мої сини й 

пандави?
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Після  того  як  був  убитий  той неперевершений  воїн  на  колісниці  Дрона  сином Паршати  й  каурави 

отримали повну поразку, Дхананджайя, син Кунті, побачивши надзвичайне диво, яке принесло йому власну 
перемогу, запитав Вьясу, о туре з роду Бгарати, який волею долі прийшов туди: «В той час як я знищував  
ворогів  у  бою  зливами  блискучих  стріл,  я  постійно  бачив,  що  поперед  мене,  спереду,  йшла  людина  в  
яскравому сяйві, немов наділена блиском вогню. У яку би сторону вона не прямувала із піднятим списом,  
усюди там вороги мої бували знищені мною, о великий пустельнику!  Вона не торкався ногами землі й не 
випускала  жодного разу свого списа.  Завдяки схованій її  силі,  зі  списа того  вилітали тисячі  списів.  Всіх 
ворогів, насправді нею розтрощених, люди вважали убитими мною. Слідуючи по п’ятах її, я лише спалював  
війська, уже спалені нею. О божественний, повідж мені про те, хто був той герой великий, найвищий з мужів,  
о Крішно,8 зі списом у руці, подібний до самого сонця внутрішньою силою своєю?».

В ь я с а  м о в и в :
Ти  бачив,  о  Партхо,  Шанкару,  — першопричину походження  усіх  Праджапаті,  того  всемогутнього 

мужа, наділеного великою міццю, — втілення небес, землі й повітряного простору, божественного володаря,  
захисника всесвіту, безроздільного володаря і подавця дарунків! Іди під захист до того бога, споконвічного 
джерела всього сущого,  володаря всесвіту!  — до Магадеви,  Великого бога,  наділеного найвищою душею,  
єдиного владику, із заплетеною косою на голові, що приносить благо, триокого й міцнорукого, іменованого 
Рудрою, із чубчиком на маківці й одягненого в дрантя, що дає своїм шанувальникам бажані дарунки по своїй  
милості. Того володаря оточує почет із чудових істот усіляких видів: деякі з них карлики, інші із заплетеною 
косою або лисі, інші з короткою шиєю або з величезним черевом, деякі з величезним тулубом чи з великою  
силою  і  з  довгими  вухами,  —  всі  вони,  о  Партхо,  з  виродливими  обличчями,  ротами  й  ногами,  та  у 
незвичайних  вбраннях.  Шанований  подібними  супутниками  своїми,  той  верховний  володар,  іменований 
Магадева, саме той Шива, наділений такою міццю, о сину мій, і прямував тоді, завдяки своїй милості, поперед 
тебе, о Партхо, у тому страшному бою, що змушував підніматися від страху волоски на тілі!

Хто  ж  іще,  крім  божественного  Магешвари,  могутнього  лучника,  того  божества,  що  приймає  різні 
форми, зміг би тоді, о Партхо, навіть в уяві насмілитися розтрощити те військо, яке охоронялося Дроною, 
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Карною і Кріпою? Ніхто не може наважитися стояти перед воїном, поперед якого прямує той божественний 
володар! Бо немає істоти у трьох світах, рівної йому! Адже за одним лише запахом його, коли він гнівний, 
вороги тремтять  у бою,  стають безсилими і  падають у переважній більшості.  Тому боги,  мешканці  неба,  
поклоняються йому. Ті люди в цьому світі й інші люди, які домагаються небес, — ті всі, які з відданістю 
шанують подавця дарунків, божественного й милостивого Рудру, чоловіка Уми, — знаходять щастя на цьому 
світі  й  потім  відправляються  у  найвищий  шлях.  Поклонися,  о  Каунтейє,  тому,  хто  є  самий  спокій,  хто 
іменується Рудрою, — із синім горлом, щонайтоншому і променистому, тому, хто зветься також Капардин, — 
страшному і  жовтоокому,  який дає  дарунки  і  встановлює час,  тому,  чиє  волосся  невизначено-строкатого  
кольору, а поведінка праведна, тому — хто приносить благо!

Поклонися тому, хто завжди бажаний, хто з жовтуватими очима й іменується Стхану та Пуруша, — 
рудоволосому й  лисому,9 щонайтоншому, який переправляється через круговерть буття. Тому,  хто творить 
світло та втілює у собі всі місця священних омивань, тому, хто є бог богів наділений великою стрімкістю,  
тому, хто приймає різний вигляд і прозивається Шарвою, приємному і у привабливому вбранні. Тому, хто  
прикрашений головним убором, чарівноликому й тисячоокому, що проливає дощ. Тому, хто живе на горі й  
уособлює умиротворення, Всеволодареві, одягненому в одяг пустельника. Тому, чиї руки прикрашені золотом 
і хто лютий, Володареві сторін світу, — поклоніння тому володареві хмар і владиці всіх створінь! Поклоніння 
тому, хто суть володар дерев і володар вод, тому, чиє тіло оповите деревами, хто очолює небесні війська й  
керує всіма внутрішніми почуттями. Тому, у чиїй руці жертовний ківш, хто яскраво сяє і озброєний луком, хто 
сам є Бхаргава. Тому, хто приймає різні форми, — володареві всесвіту, одягненому в лахміття. Тому, у кого 
тисяча голів і тисяча очей, тисяча рук і тисяча ніг!

Здобудь, о Каунтейє, заступництво володаря-подавця дарунків всесвіту, чоловіка Уми, з незвичайним  
числом очей, порушника жертвопринесення Дакши, володаря всіх створінь, у того, хто завжди безтурботний,  
захисника всіх істот, нев’янучого славою. У того,  хто із заплетеною косою на голові,  хто спонукує  до дії  
високопоставлених осіб, у кого пуп, як у бика й у кого на прапорі зображення бика, у того, хто гордовитий як  
бик і сам — володар биків, хто уявляється рогами бика і хто є бик биків. У того, чиїм відмітним знаком 
служить  бик,  хто  щедрий  до  людей  доброчесних,  хто  як  істота  найвища  може  бути  доступною  лише  за  
допомогою йоги і хто з очима як у бика, у того, хто носить найвищу зброю і в кого замість стріли — сам 
Вішну, хто — уособлення справедливости й іменується Магешвара — Великий володар. У того, хто з великою 
утробою і величезним тілом, кому сидінням служить шкура леопарда, — у володаря усіх світів і  подавця 
дарунків, відданого брахмо й люблячого брахманів. У того, хто із тризубцем у руці, хто дає дарунки й тримає  
меч і щит, та хто наймогутніший, хто оружний луком  пінака 10 і  позбавлений бойової сокири 11 і хто суть 
охоронець і  володар трьох світів!  Я сам йду до  захисту того  бога,  який дає заступництво  і  одягнений у  
лахміття! Поклоніння тому владиці богів, чий друг — Вайшравана! Поклоніння завжди хай буде тому, хто в  
гарному вбранні й суворо дотримується обітниць, тому, у чиєму почті — найчудовіші лучники. Тому, хто з  
жертовною ложкою у руці, тому богові, який сам носить лук і для якого лук служить улюбленою зброєю,  
тому, хто сам — тятива й лук, а також стріла випущена з лука, хто — наставник у мистецтві володіння луком! 
Поклоніння богові з лютою зброєю, найкращому з усіх богів! Поклоніння хай буде тому, хто приймає різні 
форми,  і  поклоніння  тому,  хто  оточений численними лучниками!  Поклоніння  завжди хай буде  тому,  хто  
іменується  Стхану і  дотримується  найсуворіших  обітниць  і  хто  оточений  почтом  з  найкращих лучників!  
Поклоніння  хай  буде  тому,  хто  розтрощив  місто  Трипуру!  І  поклоніння  тому,  хто  знищив  очі  Бхаги! 
Поклоніння тому,  хто — володар дерев і  людей! Поклоніння завжди хай буде тому,  хто — володар вод і  
заступник  жертвопринесень!  Поклоніння  тому,  хто  —  нищитель  зубів  Пушани,  хто  із  трьома  очима  й 
подавець дарунків, хто — із синім горлом, хто зовнішністю червоно-бурий і з золотавими локонами!

Про чудові всі діяння премудрого Магадеви я розповім тобі тепер, як я знаю й чув про них. Ні боги, ні  
асури в усьому світі, ні гандхарви, ні ракшаси, ні навіть ті, які ховаються в печерах, не можуть гараздувати  
спокійно, коли він розгніваний. Так колись Бгава, запалившись гнівом, знищив безстрашно жертвопринесення 
Дакши. Випустивши стрілу з лука, він видав страшне ревіння. І ті боги тоді ніяк не могли знайти спокій і  
добробут. І справді, коли розгнівався Магешвара й раптово утекла геть Жертва у втіленому вигляді, всі три  
світи були сильно стурбовані  дзенькотом його тятиви й звуками від оплесків його долонь.  Боги та асури 
попадали всі, о Партхо, і підпали під владу Магадеви. Всі води збурилися і затремтіла земля. Розкололися  
гори й прийшли в замішання сторони світу і змії-наги. Обкутані пітьмою світи, сліпі, стали невидимі. Блиск 
усіх світил, разом із сонцем було знищено. Перелякані від страху, мудреці підняли лемент і, бажаючи блага  
собі самим і для всіх істот, вчинили обряди вмилостивляння.

Але  тут  до  Сонця,  коли  воно  пожирало  жертовне  підношення,  злегка  посміхаючись,  наблизився 
Шанкара і вибив йому зуби. Тоді боги, смиренно схилившись перед ним, утекли геть, тремтячи від страху. І  
знову  націлив  він  на  богів  гостру  й  палаючу  стрілу.  І  тоді  вони  призначили  Рудрі  відмінну  частку  від  
жертвопринесень. І зі страху, всі тридцять богів, о царевичу, вдалися до його заступництва. Коли ж гнів його 
заспокоївся, ним був тоді наведений лад в тому жертвопринесенні. Й боги, хоча й раніше проявляли свою 
турботу, були навіть і тепер ретельно старанні перед ним. Колись у доблесних асурів було три міста на небі,  
кожне з них незрівнянне і величезне. Одне — споруджене із заліза, друге — зі срібла, а третє — із золота.  
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Залізне  місто  належало  Таракакші,  срібне  —  Камалакші,  а  найчудовіше,  золоте,  належало  самому 
Відьюнмаліну.  Навіть  всією своєю зброєю Магхаван не в  змозі  був  розтрощити їх.  І  тоді  всі  безсмертні,  
сильно стурбовані асурами, вдалися під захист Рудри. І сказали йому, великому душею, всі боги ті разом з  
Васавою: «О Рудро, жертовна худоба у всіх жертвопринесеннях буде належати тобі, Рудрі, якщо ти вб’єш цих 
асурів, о володарю всесвіту!». Після таких слів, звернених до нього, Магадева, сказавши «добре», з бажання 
зробити добро богам стояв нерухомо протягом тисячі років. Коли ж три міста з’єдналися разом у повітряному 
просторі, він простромив їх тією стрілою з потрійним вогняним жалом, складеним із трьох частин. І данави не 
в змозі були глянути на ту стрілу, сполучену з руйнівним вогнем юґи й причетну до Вішну й Соми. А в цей 
час Ума, сама взявши до себе на коліна дитину з п’ятьма пасмами волосся на голові й бажаючи дізнатися, хто 
вона така, запитала богів. І ось, коли Шакра запалав гнівом до нього, володар той змусив заціпеніти його руку 
із громовою стрілою, бо та велична, божественна дитина була не хто інший, як могутній володар усіх світів 
(Шива). Але боги не змогли упізнати його — того володаря всесвіту. Тоді всі вони, разом з усіма Праджапаті  
прийшли до тієї дитини, наділеної блиском ранкового сонця. І побачивши Магешвару й довідавшись, що це — 
Всевишній, Прабатько Брахма благоговійно вклонився йому. Тоді боги вмилостивили хвалою Уму й Рудру. І  
рука Носія громової стріли знову запрацювала. І той божественний володар із зображенням бика на своєму 
прапорі,  найперший  серед  тридцяти  богів,  той  порушник  жертвопринесення  Дакши,  був  разом  зі  своєю 
дружиною вмилостевлений тими богами. Він є Рудра, і він — Шива, він — Агні й Шарва, і він всевідаючий.  
Він — також Індра й Ваю, він — обидва Ашвіна, і він — також блискавки. Він є Бгава, і він — Парджанья, він 
— Магадева, і він бездоганний. Він — Місяць, він — Ішана, він — Сурья й він — Варуна. Він суть Кала, він 
— Антака, він Мрітью і Яма, він — День і Ніч. Він суть місяці й половини місяця, він — пори року й обидві  
зорі, він — рік. Він є також Дхатрі та Відхатрі, він — душа всесвіту й вершитель усіх діянь у всесвіті. Будучи  
сам безтілесним, він втілює в собі всі божества. Він завжди шанується всіма богами. Він — Єдиний, і він  
множинний, він стократний і тисячократний, і він — також стотисячократний. Саме такий Магадева. І більше 
того, він божественний, не має народження. Адже всі характерні чесноти того божественного володаря ніяк  
неможливо  мені  перелічити.  Навіть  тим,  хто  пригноблений  впливом  несприятливих  планет,  і  тим,  хто  
заплямований усяким гріхом, той заступник великий, якщо вони вдалися до його захисту, дарує порятунок і  
буває цілком ними задоволений. Він дає людям, і він же відбирає в них знову життя й здоров’я, панування й 
багатство та різні  предмети бажань.  Панування,  яке має Індра й серед інших богів,  вважається належним  
йому. І коли мається на увазі  світ земний, то саме він винний у сіянні добра й зла серед людей. Знову ж,  
внаслідок свого верховенства, він виступає володарем усіх бажань. Він зветься Магешварою і є володарем  
найвищих істот. У безлічі видів із усілякими формами він наповнює весь всесвіт. Вуста, які є в того бога,  
перебувають ув океані. І бог цей постійно живе в місцях спалення трупів. Люди шанують того найвищого  
владику приношеннями в тому місці, доступному лише для відважних. Багато в нього блискучих і страшних 
образів, які створюють і про які говорять люди в цьому світі. Безліч є в нього також імен, що підходять за  
змістом, які називаються в усіх світах на підставі його верховного панування, всемогутности і його діянь.

У Ведах найчудовіший гімн шатарудрія 12 співається на честь того прославленого бога, що носить ім’я 
Нескінченний Рудра. Той бог є володар усіх бажань, які суть небесні та людські. Він всемогутній і він — 
найвищий володар. І дійсно, бог той наповнює величезний всесвіт. Брахмани й пустельники кажуть про нього 
як про найстаршого з усіх істот, бо він — Перший з усіх богів. З його вуст походить вітер. Позаяк він завжди  
охороняє живих істот всесвіту і грає з ними, та через те що є їхнім володарем, то він прозивається Пашупаті,  
Володар істот. І оскільки думають, що зображення його лінги постійно повинно бути предметом уваги при  
дотриманні  обітниці  помірности  й  люди  поклоняються  йому,  звеличуючи  його,  то  він  прозивається 
Магешварою — Великим володарем. Мудреці й боги, гандхарви і апсари завжди поклоняються зображенню 
його лінги, і воно ж при цьому, як думають, повинно стояти піднятим прямо. І коли Магешвара так шанується,  
він сам відчуває радість. І справді, Шанкара від цього стає щасливим, задоволеним і вельми радісним. Позаяк 
стосовно  минулого,  майбутнього  й  сьогодення  в  того  бога  є  безліч  форм,  рухомих  і  нерухомих,  то  він  
прозивається Бахурупа — Володар безлічі форм. Постаючи іноді однооким, він сяє сильним блиском, або ж 
він постає з безліччю очей усюди на своєму тілі.  А позаяк у гніві він проникає в усі  світи, то він зветься  
Шарвою — Оружним стрілами. Через те що вигляд його подібний диму, тому він прозивається Дхурджаті — 
Із  заплетеною косою на  маківці.  А  тому що божества  вішведеви містяться  в  ньому,  то  він  прозивається  
Вішварупою — Всеосяжний формою. Оскільки той Володар всесвіту наділяє своєю любов’ю і заступництвом 
трьох богинь: Небесну сферу, Воду й Землю, тому він зветься Трьямбака — Чоловік трьох дружин. А через те  
що він постійно сприяє росту всіх видів багатств і бажає блага людям у всіх їхніх діяннях, то з цієї причини  
він зветься Шивою — Благодатний. У нього тисяча очей, або сто тисяч очей, або навіть більше того: він має  
очі всюди на своєму тілі. Позаяк він охороняє весь цей величезний всесвіт, він зветься тому Сахадевою —  
Великим богом. А тому що він спалює усе і стоїть високо, бо він є джерело життя і її продовження і тому що 
зображення його лінги стоїть довговічно, то він прозивається Стхану — Непорушний.

Перебуваючи в різних проявах у тілах живих істот і однаковий до усіх, з прихильности до них, він є  
вітер,  що перебуває  у  вигляді  прани,  апани та  інших видів  життєвого  повітря  усередині  живих істот,  як 
чистих,  так і  гріховних. Хто поклоняється будь-якому його образу або шанує зображення його лінги,  той  

220



постійно досягає, завдяки такому поклонінню, великого добробуту.  Донизу від обох стегон, половина його 
тіла — полум’яна, а інша половина тіла, торкається місяця. Точно так само половина його душі є вогонь, а 
інша половина знову ж вважається місяцем. І його сприятлива тілесна форма, повна внутрішньої сили, сяє 
набагато сильніше, ніж у богів. Серед людей його блискуча, страшна тілесна форма називається вогнем. У тій 
сприятливій тілесній формі, яка буває в нього, він дотримується обітниці помірности. У тому страхітливому 
вигляді, який властивий йому, той Всевишній володар пожирає все. Й тому що він спалює все, бо він дуже 
шалений та лютий, наділений великою доблестю й пожирає м’ясо, кров і мозок, то він і зветься Рудрою — 
Страшним. Це той самий бог Магадева, оружний палицею, що, о Партхо, був побачений тобою в бою, коли 
він розтрощував твоїх ворогів поперед тебе. Саме той прославлений бог прямує перед тобою на прі. Це він дав  
тобі різну зброю, за допомоги якої тобою були вбиті данави.

Гімн, сповіщений Ведами й названий шатарудрія на честь того бога богів, — дарує багатство, славу й 
довге життя, той священний гімн, о Партхо, тепер пояснив я тобі. Цей хвалебний гімн із чотирьох частин, що 
сприяє досягненню будь-якої мети, є священним, знищує всі гріхи й здатний усувати всі гріхи та розсіювати  
всяке горе і страх. Людина, що завжди слухає його, перемагає всіх своїх ворогів і високо шанується у світі  
Рудри. Та людина, яка постійно й ретельно читає та слухає цей чудовий і сприятливий гімн, шатарудрія, який  
стосується битви і звернений до прославленого бога, той серед людей, хто з відданістю шанує того Володаря 
всесвіту, — знаходить усі найвищі предмети бажань, якщо Триокий буває задоволений ним. Йди і борися, о  
Каунтейє, і не буде для тебе поразки, коли на твоїй стороні стоїть радником і захисником твоїм Джанардана!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Сказавши так Арджуні, в запалі бою, син Парашари (Вьяса) тоді, о кращий з роду Бгарати, відправився 

своїм шляхом, о приборкувачу ворогів!
Так вістить розділ сто сімдесят третій у Дронапарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ НАРАЯНА

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ НАРАЯНА
1 Нараяна (nārāyaņa) — назва міфічної зброї, яка нібито перебувала під заступництвом найвищого божественного  

мудреця Нараяни,  який вважається втіленням Всевишнього божества Вішну.  Хто володіє цією зброєю не має собі  
суперника в бою. Вона вертається назад, тільки знищивши ворога. Однак вона ніколи не повинна бути застосована з  
поспішністю й проти тих, хто відмовився від битви, хто тікає, хто поранений або молить про пощаду, інакше вона  
заподіє муки її власникові. За допомоги зброї нараяна можна викидати зливи різноманітної чудової зброї на ворогів.  
(  вгору)

2 Тут Ашваттхаман має на увазі царя Юдхіштхіру, який відповів неправдиво на питання Дрони, чи убитий його син  
чи ні, і цим згубив його. (  вгору)

3 Крішашва (kŗçāçva) — один з легендарних царів, який досяг завдяки своїм благочестивим діянням потойбічних  
світів і зрівнявся з богами. Нащадки Крішашви — образна назва різних видів вищезгаданої небесної зброї, яка уявляється  
тут в уособленому вигляді. (  вгору)

4 Інакше кажучи, витримавши неушкодженими всю вагу жорстоких боїв із цілим військом Бгішми і Дрони, чи не  
знайде він, Юдхіштхіра, загибель від одного лише сина Дрони? (  вгору)

5 Тут під Ішварою, або Всевишнім, мається на увазі найвищий дух, а під Дживою — індивідуальна душа живої  
істоти. (  вгору)

6 Бог із синім горлом — прізвисько бога Шиви. Згідно міфів, під час збивання молочного океану богами і асурами, з  
метою отримання амріти, з’явилася з його глибин, разом з різними скарбами, смертоносна отрута. На прохання богів  
Шива  випив  ту  отруту,  до  якої  ніхто  з  них  не  смів  доторкнутися.  Випита  Шивою  отрута  спалила  йому  горло  
зсередини, тому на шиї в нього з’явилася синява. (  вгору)

7 Лінга (liñga) — букв.  «знак,  зображення,  символ»,  зображення статевого  органа Шиви,  шанованого в образі  
фалоса. Тут явно виявляються ознаки культу лінги, або фалоса, що вказує на одну з характерних рис Шиви — його  
запліднюючу силу. Це, як вважає С. К. Де, можливо, є найдавнішим засвідченим посиланням на поклоніння лінзі, у якому  
епічний Шива представляється, як фалічне божество. (  вгору)

8 Тобто пустельник Крішна-Двайпаяна Вьяса. (  вгору)
9 Лисому (muņdāya), тобто коли він виступає у вигляді влаштовувача жертв — так, згідно Нілакантсі: muņdāya-

уаjamāna-mūrtitvāt. (  вгору)
10 Лук пінака (pināka). — слово pinaka букв. означає «ціпок, прут», у пізнішій літературі — назва палиці або лука  

Рудри-Шиви. Нижче, говориться про те, що Шива носить лук, який для нього служить улюбленою зброєю. Тому в цьому  
випадку слово  pinākin  перекладається:  «оружний луком пінака»,  хоча воно може означати і  «озброєний палицею».  
(  вгору)

11 Позбавлений тому, що Шива віддав свою сокиру Парашурамі, своєму учневі. (  вгору)
12 Шатарудрія (çatarudrіya) — ведичний гімн, присвячений ста Рудрам. (  вгору)

КІНЕЦЬ КНИГИ СЬОМОЇ
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