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ОПОВІДЬ ПРО КАРНУ

Р о з д і л  1
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
І  ось,  коли  вбитий  був  Дрона,  о  царю,  володарі  людей,  очолені  Дурьйодханою,  з’явилися,  вельми 

пригноблені, до сина Дрони Ашваттхамана. Змучені скорботою, знесилені розпачем, оплакуючи Дрону, сіли 
вони  навколо  сина  Шарадваті.  Втішаючи  його  якийсь  час  усілякими  доводами,  почерпнутими  із  шастр,  
володарі землі, з настанням ночі розійшлися по своїх похідних наметах.

Але  на  відміну  від  інших,  Син  сути,  цар  Суйодхана,  Духшасана  і  Шакуні  не  могли  заснути.  Їм, 
володарям землі, і в наметах своїх не було спокою, о Кауравьє. Думки про прийдешню болісну втрату не 
давали зімкнути очей. Серед ночі, спонукувані своєю невгамовною, лютою ненавистю до славних пандавів,  
зійшлися вони всі у наметі Дурьйодхани. Згадуючи про те, як колись самі витягли у Зал Зборів жорстоко 
страждаючу через гру Крішну, нині, вельми пригноблені, мучилися вони каяттям. Через думки про пекучу  
лють, викликану тією грою у партхів, невимовно довго, мов сотня років, тяглася для них ця ніч, о царю!

Коли ж зійшла ясна зоря, встали вони, спонукувані долею і кожний, діючи відповідно до звичаю, зробив  
необхідні обряди. По виконанні обов’язкових обрядів, вони трохи підбадьорилися й, вишикувавши війська у 
бойові шеренги, виступили на битву, о бгарато!  Карну,  зробивши над ним урочистий обряд благословення, 
поставили  вони  воєводою.  Підношенням  посудин  з  кисляком,  пряженого  масла,  ячменю,  грошей,  корів,  
золота, одягу й інших незліченних багатств, спонукали вони найгідніших з двічінароджених виголошувати 
належні мантри. Сути, магадхи і вандіни благословляли їх переможними піснями.

Тут  і  пандави,  зробивши  щоденні  обряди,  виступили  з  табору  свого,  повні  рішучости  до  битви.  І 
гримнула там гучна, жахлива битва, між кауравами і пандавами, які шукали один одному смерти. Цей бій між  
військами куру і пандавів, у якому кауравами передував Карна, являв собою дивне видовище і тривав два дні. 
Нарешті Вріша, який вчинив недругам своїм у тій сутичці велику різанину, на очах у всіх синів Дхрітараштри 
вбитий був Пхалгуною. Потім Санджайя, з’явившись у Місто слона, повідав Дхрітараштрі про усе, що сталося  
в Куруджангалі.

Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Велике  горе  відчув  певно  старий  цар,  син  Амбіки,  довідавшись,  що  Ангею  і  Дрону  вбито  на  прі  

ворогами! Скажи, о найгідніший брахмане, як тільки він, засмучений, життя свого не позбувся, почувши, що 
вбито Карну, котрий невпинно дбав про благо Дурьйодхани? Як тільки цар-кауравья життя свого не позбувся,  
коли загинув той, у кому він бачив єдину надію своїх синів на перемогу? Нелегко людям, гадаю, розлучатися з  
життям, будучи навіть у найтяжчому горі, якщо вже не зробив цього цар, почувши про смерть Карни! Коли 
він,  о  двічінароджений,  при  звістці  про  загибель  старого  сина  Шантану,  Бахліки,  Дрони,  Сомадатти,  
Бхурішраваса й інших друзів  своїх, синів і  онуків,  не зважився позбутися життя, то, певно, ― нелегка це  
справа,  о  брахмане!  Повідай  же  мені  про все  це  більш докладно,  о  власнику скарбу тапаса!  Не  можу я 
насититися, слухаючи велику повість про діяння предків!

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Після того як упав Карна, о великий царю, засмучений син Гавальгани, коней своїх, що суперничали з 

вітром швидкістю, погнав уночі до Міста слона. Прибувши в Хастінапур, украй пригноблений, з’явився він у 
житло Дхрітараштри, яке не повнилося вже,  як колись,  рідними й близькими царя.  Побачивши там царя,  
знесиленого розпачем, він склав шанобливо руки, припав головою до стіп володаря людей і підніс йому хвалу.  
Віддавши, як велить звичай, належні почесті володареві землі Дхрітараштрі, він вигукнув:  «Горе! Горе!», а  
потім вимовив наступне:

«О володарю землі,  моє  ім’я  — Санджайя.  Дозволь дізнатися  про твої  гаразди!  Сподіваюся,  тяжке 
нещастя, яке ти сам на себе викликав, не ввергнуло в морок твій розум? Сподіваюся, не занадто мучить тебе  
спогад про те, як ти відкинув благі поради, подані тобі Відурою, Дроною, Ґангеєю і Кешавою? Сподіваюся, не  
занадто мучить тебе спогад про те, як ти відкинув благу пораду, подану тобі посеред Зборів Рамою, Нарадою і  
Канвою? Сподіваюся, не занадто мучить тебе думка про те, що друзі на чолі із Бгішмою і Дроною, цілком 
віддані турботам про твоє благо, убиті на бойовищі ворогами?».

На ці слова сина сути, що стояв перед ним зі складеними долонями, убитий горем цар, сумно зітхнувши, 
відповідав: «Важко вболіває моє серце, о Санджайє, про те, що загинули Ґангейя, вправний у володінні всією 
небесною зброєю, і незрівнянний лучник Дрона! Важко вболіває моє серце про те, що Шикхандіном, сином  
Яджнясени, убитий при пособництві пандавів той породжений від Васу (Бгішма), носій духовного запалу, 
який  щодень  знищував  по  десять  тисяч  колісниць!  І  той  великий  духом  муж,  якому  дарував  Бхаргава 
неперевершену зброю, хто вже в дитинстві був самим Рамою посвячений у таїнства стрільби з лука, той, чиєю 
милістю  могутні  царевичі  каунтейї,  а  також  інші  володарі  землі  отримали  гідність  великих  бійців-
колісничних,  — завжди вірний слову Дрона,  великий лучник,  теж убитий у битві  Дхріштадьюмною, при 
звістці про це важко болить мені серце!

Довідавшись про загибель Дрони, якому в усіх трьох світах не було рівного у володінні зброєю, чим 
відповіли на це прихильники мої? Коли великий духом Пандава — Завойовник багатств, виявивши доблесть,  
відправив  військо  Зв’язаних  клятвою  (саншаптаків)  у  житло  Ями,  коли  знищена  була  зброя  нараяна, 
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приналежна мудрому синові Дрони, і лише частина військ вціліла від винищування — чим відповіли на це  
прихильники мої? Здається мені, коли вбитий був Дрона, пустилися вони на втечу, занурилися в море болю і в 
ньому борсалися, ніби жертви кораблетрощі на хвилях океану! Карна, Дурьйодхана, цар бходжів Крітаварман, 
цар мадрів Шалья, Кріпа, син Дрони Ашваттхаман, всі вцілілі сини мої, та інші — хотів би я побачити колір  
їхніх облич, коли війська кинулися врозтіч, о Санджайє! Повідай же мені про усе, що трапилося в тій битві 
між синами Панду і моїми, слідуючи істині й нічого не пропускаючи, о сину Гавальгани!».

С а н д ж а й я  м о в и в :
Але тільки ти, о шановний, коли почуєш, що вдіяли сини Панду над кауравами, не віддавайся розпачу!  

Не повинно серце страждати, коли здійснюється веління долі! Оскільки від однієї долі залежить, досягають 
люди своєї мети чи ні, мудра людина ніколи не мучиться, якщо отримає що-небудь або зазнає невдачі.

Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Не було ще такого, щоб яка-небудь звістка привела мене у сум’яття, о Санджайє! Все це, думаю я, уже  

давно було вирішено долею. Розповідай сміливо!
Так вістить розділ перший у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Коли  впав  великий  лучник  Дрона,  сини  твої,  великі  бійці-колісничні,  відчули  сухість  у  роті,  

засмутилися, й не могли усвідомлювати навколишнє. Змучені горем, вони, о володарю народу, стискаючи в 
руках зброю, опустили погляди і не дивилися один на одного, не могли вимовити ні слова. Дивлячись на них,  
всім виглядом своїм зажурених, вої твоєї раті, о бгарато, вражені горем, раз у раз зводили очі до небес. Коли 
вони побачили Дрону вбитим, то вся зброя, обагрена кров’ю, попадала у них з рук, о царю царів! І, падаючи,  
ці згубні знаряддя, подібні були сузір’ям, що падають із неба, о великий царю-бгарато! Цар Дурьйодхана,  
бачачи воїв своїх у таких муках, коли стояли ті недвижно і ніби не усвідомлювали навколишнього, звернувся  
до них, о великий царю, з такими словами:

«Сподіваючись на міць ваших рук, кинув я виклик синам Панду і вступив у бій. Тепер, коли загинув 
Дрона,  сумним  для  нас  бачиться  його  результат.  Воям,  які  б’ються  на  ратному полі,  звідусіль  загрожує  
загибель. Будемо ж битися, грудьми зустрічаючи ворогів з усіх боків! Дивіться, як носиться по бойовищу 
могутній, великий духом, славний лучник Карна Вайкартана зі своєю чарівною зброєю! Зі страху перед ним, 
син Кунті — Завойовник багатств, щораз повертається назад на полі прі, як жалюгідне оленя перед гнівним 
левом!  Чи  не  він,  застосовуючи  лише звичайні  для  смертних бойові  засоби,  довів  могутнього  Бгімасену, 
рівного силою десятьом тисячам слонів, до такого великого лиха! Чи ж не він, видавши грізний клич, уразив у  
битві  своїм  невідворотним списом  відважного  Гхатоткачу,  знавця  чарівної  зброї,  майстра  ворожбитських 
вивертів! Переконайтеся ж нині, яку безмежну міць рук виявляє на ратнім полі цей мудрий, вірний даному 
слову воїн, власник неперевершеної мужности! Дивіться, як обрушаться на військо пандавів і панчалів великі  
духом син Дрони і Радхейя! Всі ви мудрі, відважні, нащадки славних родів, бездоганні у вчинках, вправні у  
прийомах бою — засвідчіть же нині славні діяння один одного!».

При цих словах його, о великий царю, могутній Карна Вайкартана видав гучний левиний клич і кинувся  
у битву. На очах у всіх срінджайїв, панчалів, кекайїв і відехів, учинив він їм велике побоїще. З тятиви його  
лука  сотнями зривалися,  подібно бджолиним роям,  потоки стріл,  причому вістря кожної  з  них торкалося 
оперення попередньої. Чималі втрати наніс він панчалам і відважним пандавам, згубивши тисячі воїв, поки 
Арджуна не вбив його.

Так вістить розділ другий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3
В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Почувши це, о великий царю, Дхрітараштра, син Амбіки, досяг меж розпачу. У сум’ятті уявив він собі 

вже мертвим Суйодхану і звалився на землю, немов слон, що втрачає свідомість. Коли той найгідніший цар, 
обійнятий сум’яттям, впав додолу, пролунав голосний сумний крик дружин його, о кращий з бгаратів! Той 
звук  повсюдно  заповнив  собою всю землю.  Дружини  царя-бгарати  поринули  в  глибоку  безодню журби!  
Гандхарі й інші жінки гарему, підійшовши до царя, о туре-бгарато, не володіючи собою, упали на землю. Тут  
почав Санджайя, о царю, підбадьорювати тих слабких, безтямних, заплаканих жінок. Але, незважаючи на його  
розради, ті дружини, раз у раз знову починали тремтіти, немов бананові деревця у владі вітру, який трясе їх.  
Відурі ж довелося кропити водою володаря, якому мудрість служила єдиним оком, царя-каураву,  і втішати 
його.  Потроху  опам’ятався  цар,  але,  дивлячись  на  своїх  дружин,  мовчав,  немов  позбавлений  розуму,  о 
володарю народу!  Довго  перебував  він  у  роздумі,  раз  у  раз  зітхаючи,  а  потім  почав  гудити  синів  своїх,  
віддаючи належне пандавам.  Гудив  він  рішення,  прийняте  ним самим,  а  також Шакуні,  сином Субали,  і 
надовго  поринав  у  роздуми,  щохвилинно  трясучись  лихоманкою.  Але  оговтавшись  знову,  набравшись 
стійкости,  незабаром почав цар знову розпитувати суту Санджайю, сина Гавальгани: «Я вислухав усе,  що 
повідав ти мені, о Санджайє! Що ж Дурьйодхана, о суто, — чи не пішов і він уже в оселю Ями? Повідай мені  
знову цю повість по правді, о Санджайє!».
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На ці слова, о Джанамеджайє, відповідав цареві сута:  «О царю, убитий Вайкартана, разом із синами  
його, бійцями-колісничними, разом із братами — великими лучниками, із синами сут, завжди готовими в бою 
розлучитися з життям! А Духшасана також був убитий славним Пандавом, спонукуваним гнівом Бгімасеною, 
що напився крові його на бойовищі!».

Так вістить розділ третій у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши  це,  Дхрітараштра,  син  Амбіки,  серце  якого  було  змучене  скорботою,  о  великий  царю,  

звернувся до  сути  Санджайї: «Любий мій, коли я, чий дух був потьмарений помилковим напрямком думок,  
чую тепер про загибель Вайкартани, в  самісінькі  осередки життя вражає мене скорбота!  Хто ж із  куру й 
срінджайїв, у досконалості володіючи зброєю,  прагнучі  завдяки Шальї досягти берега моря нещасть, донині 
живий, а хто вже мертвий?».

С а н д ж а й я  м о в и в :
Могутній,  нескоримий син Шантану,  який згубив за  десять днів битви сто мільйонів воїв із табору 

пандавів, убитий, о царю! Великий лучник, непереможний колісничний Дрона, розтрощивши в битві тьму  
панчалійських колісниць, слідом за тим був також убитий. Винищивши половину тих військ, які вціліли від  
побиття Бгішмою і могутнім Дроною, упав і Карна Вайкартана. Велемогутній царевич Вівіншаті, знищивши 
сотні анартських воїв, загинув у бою, о великий царю! Тоді син твій, відважний Вікарна, що втратив уже  
коней своїх і  зброю, пам’ятаючи про обов’язок кшатрія,  все-таки грудьми зустрів ворогів! Але Бгімасена, 
пригадавши незлічимі страшні нещастя, винуватцем яких був Дурьйодхана, а також свою урочисту обітницю, 
убив його. Могутні авантійські царевичі, Вінда й Анувінда, вчинивши небачені подвиги, також пішли у житло 
Вайвасвати. І того героя, який завжди був слухняний твоїм велінням, того, хто панував у цьому світі над  
десятьма царствами, першим з яких було царство Синдху, — великого мужа Джайядратху, вразив Арджуна, о 
царю, перед цим розтрощивши гостро відточеними стрілами одинадцять акшаухіні!

Також і син Дурьйодхани, стрімкий, шалений у битві, слухняний волі батька свого, Лакшмана, убитий 
був  сином  Субхадри!  Також  і  відважний  син  Духшасани,  хмільний  битвою  Бахушалін,  виявивши  свою 
доблесть,  був  посланий  ув  оселю Ями сином Друпади  (Дхріштадьюмна)!  Володар киратів,  котрі  живуть 
уздовж морського узбережжя, відданий дхармі, найулюбленіший, вельмишановний друг самого царя богів,  
вічно ретельний в дотриманні звичаїв кшатри, цар Бхагадатта, виявивши свою доблесть, був посланий у житло 
Ями  Завойовником  багатств!  Також  і  родич  кауравів,  о  царю,  син  Сомадатти,  велеславний,  відважний  
Бхурішравас був убитий у битві Сатьякі! І навіть Шрутаюс, цар країни Амбаштха, найкращий стрілець з лука  
серед кшатріїв, що безстрашно носився в гущавині боїв, — і він був убитий Савьясачином!

Син твій, о великий царю, завжди в досконалості обізнаний на зброї, шалений у битвах Духшасана — 
повалений Бгімасеною! А Судакшину, о царю, у якого було чудове військо з багатьох тисяч слонів, вразив у 
битві Савьясачин. Володар Косали, що перебив сотні ворогів, та виявив дива доблесті, — і він був посланий 
сином Субхадри в житло Ями! Й інший син твій,  великий боєць Читрасена,  який багаторазово вступав  у 
сутичку, був убитий Бгімасеною! А великий воїн, син царя мадрів (Рукмангада), озброєний мечем і щитом, 
який вселяв страх у серця ворогів,  — убитий сином Субхадри!  Сповнений ратного запалу,  й спритний у 
володінні  зброєю,  відважний  протиборець  ворогові  Врішасена,  був  рівний  у  бійці  Карні,  виявив  чудеса 
доблесті, але Завойовник багатств, згадавши про загибель Абгіманью і про свою обітницю, відіслав його в  
житло Ями! Володар землі Шрутаюс, що завжди палав ворожістю до пандавів, виливши Партсі на словах всю 
свою ненависть, також був ним убитий! А доблесний син Шальї, Рукмаратха впав на січі від руки Сахадеви, 
власного брата, бо батько його — вуй Сахадеви (Шалья), о високоповажний царю!

Старий цар Бхагіратха та Бріхаткшатра, володар кекайїв, могутні, доблесні й неперевершені мужністю, 
— обоє вбиті! Велесилий син Бхагадатти (Ваджрадатта), який досяг високої мудрости, убитий був Накулою, 
який немов яструб ширяв ратним полем! Дід же твій, Бахліка, який виявив велику доблесть, з усім військом 
був відісланий у житло Ями Бгімасеною! А могутній Джайятсена, син Джарасандхи, правитель Магадхи, упав, 
о царю, від руки великого сина Субхадри. А син твій Дурмукха і колісничний боєць Духсаха, шановані герої, 
— обоє вбиті були палицею Бгімасени. Дурмаршана, Дурвішаха та воїн-колісничний Дурджайя, вчинивши 
небувалі  подвиги,  пішли  в  житло  Вайвасвати.  Радник  твій,  сута  Врішаварман,  вмістище  вищої  доблесті,  
виявивши чудеса відваги, був відісланий у житло Ями Бгімасеною. А великого царя Нагаютабалу, що володів  
відповідно до його імені бойовою силою в десять тисяч слонів,1 знищив разом з усією його раттю син Панду, 
Савьясачин.

Бійці з племені васаті, числом у дві тисячі й доблесні шурасени — усі згинули в битві, о великий царю!  
Хмільні, несамовито вражаючі, одягнені в панцири абхішахи й найбільші майстри колісничного бою шиби, 
разом з калінгами — усі загинули. В Гокулі зрослі у добробуті, найвправніші в ратній справі, вої з об’єднань 
шрені,2 число яких досягало багатьох тисяч, а також юрмиська Зв’язаних клятвою — всі вони, наблизившись  
до Партхи, направилися в житло Вайвасвати. Два твоїх шурина, о царю, царствені Врішака й Ачала, заради  
тебе  великі  подвиги  здійснивши,  упали  від  руки  Савьясачина.  А  цар  шальвів  Угракарман  (Вершитель 
жахливих діянь), великий воїн, як за ім’ям, так і справами своїми, убитий, о великий царю, Бгімасеною. Також 
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і  Огхават  разом  із  Бріхатом,  з  дружби  до  тебе  виявивши у  битві  велику  доблесть,  обоє  пішли  в  житло  
Вайвасвати.  І перший серед бійців-колісничних Кшемадхурті,  о царю, володар народу,  теж убитий був  на 
ратнім полі палицею Бгімасени. А великий лучник, могутній цар Джаласандха, що вчинив страшне побоїще 
ворогам, упав у бою від руки Сатьякі.

Алаюдха, Індра ракшасів, який їхав на колісниці,  яку тягли віслюки,3 виявивши чудеса доблесті, був 
відісланий  ув  оселю  Ями  Гхатоткачею.  Колісничні  бійці,  сини  сути,  брати  Радхейї,  а  також  усі  кекайї  
винищені були Савьясачином. Малави, мадраки, сповнені лютої відваги дравіди, яудхейї, лаліттхи, кшудраки 
й ушинари, мавеллаки, тундікери, савітріпутри, канчали, жителі сходу, півночі, заходу й півдня, о поважний, 
полки піших і тьми кінних воїв, хмари колісниць і добірних бойових слонів, герої, одягнені в ошатне плаття, 
броні та прикраси, зі зброєю і прапорами, вихованці знатних родів, які довгий час віддавали всі сили боротьбі,  
— всі вони, а також інші неосяжно-могутні, прагнучі смерті ворога вої, вбиті на ратнім полі, о царю, рукою 
невтомного в діяннях Партхи. І вони, і багато інших царів, з їхніми полками, впали в тій битві тисячами. Так 
відбулося при зустрічі Карни з Арджуною те велике боїще, про яке ти запитав мене, о царю!

Як вразив Махендра Врітру, а Рама — Равану, як Крішна вбив і повалив у битві Муру, як Рама Бхаргава 
у великій і грізній сутичці, прославленій у трьох світах, умертвив відважного, несамовитого бійця Картавірью 
з усіма його близькими та родичами — так Арджуна, о царю, убив у двобої найгіднішого з бійців, шаленого 
воїна  Карну,  з  усіма  його  друзями  й  радниками.  В  Карні  втілювалася  вся  надія  синів  Дхрітараштри  на 
перемогу, саме від нього пішла ворожнеча, і все ж здолали його пандави. Чи міг ти передбачати таке?! Ось і  
осягнув тебе, о великий царю, той тяжкий удар, те велике горе, про яке попереджали тебе, заради блага твого,  
друзі!  Сини твої  зажадали влади,  а  ти,  думаючи  зробити їм  добро,  сам учинив  усе  зло,  плід  якого вони 
пожинають.

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Ти перелічив, о синку, тих із наших, які вбиті пандавами. Назви тепер, о Санджайє, тих з пандавів, кого 

вбили наші!
С а н д ж а й я  н а  т е є :
Великих мужів, доблесних у битві, могутніх кунті з  усіма їхніми друзями й наближеними повалив на 

ратнім полі Бгішма.  Сатьяджита,  який міццю та  відвагою був  рівний Увінчаному діадемою,  убив  вірний 
обітниці Дрона. Поважні літами, царі Вірата й Друпада, виявивши заради дружби до пандавів дива доблесті,  
обоє, разом з їхніми синами, також убиті  в бою Дроною. Царствений Абгіманью, хоч і  зовсім юний, був 
рівний на прі Савьясачину, Кешаві та Баладеві. Нескоримий, він учинив велике побоїще ворогам. Але шестеро 
воєначальників на чудових колісницях, досадуючи, що їм не під силу впоратися з його батьком, Бібхатсу,  
оточили і  вбили його.  Відважний син Субхадри,  втративши колісницю,  однак твердо дотримувався  свого 
обов’язку кшатрія, але його, о великий царю, убив син Духшасани.

Великий  лучник,  досконалий  володар  зброї,  шалений  у  битві  Бріханта,  виявивши велику доблесть, 
відісланий Духшасаною у житло Ями. Двоє царів, Маніман і Дандадхара, сп’янілі битвою, які виявили, в ім’я  
дружби, дива відваги, повалені були Дроною. Колісничного бійця Аншумана, царя бходжів, веледоблесного,  
відіслав разом з його військом у житло Ями син Бхарадваджи. Читраюдха й Читрайодхин, виявивши дива 
доблесті, учинивши ворогам велику різанину, убиті були в битві спритним у маневрі на колісниці Карною. 
Стійкий у битві, як сам Врікодара, син царя кекайїв Шантарддхана, виявивши доблесть, упав від руки іншого  
кекайї,  Бріхаткшатри,  брат  — від  руки  брата!  Правитель  Гірської  країни,  який  бився  палицею,  могутній 
Джанамеджайя  вбитий,  о  великий  царю,  сином  твоїм,  Дурмукхою.  Два  чоловіка-тигра,  брати  Рочамана,  
подібні до блискучих планет, стрілами Дрони, в одну ж мить обоє відіслані були на небо. Ще багато царів, о  
володарю народів, які хоробро билися, виявляючи доблесть, здійснивши надзвичайні подвиги, пішли в житло 
Вайвасвати.

Пуруджит  і  Кунтібходжа,  вуй  Савьясачина,  спрямовані  стрілами  Дрони  у  світи,  які  отримують 
загибеллю на  ратнім  полі.  Абхібху,  царя  Каші,  оточеного  численними  кашійцями,  розлучив  у  сутичці  з 
життям син Васудани. Незмірно потужний Юдхаманью і мужній Уттамауджас, убивши в битві сотні героїв,  
були  самі  вбиті  ворогами.  Кшатрадхарман-панчалієць  і  Кшатраварман,  о  шановний,  ці  два  найбільших 
стрільця з лука були відіслані в житло Ями Дроною. Кшатрадева, син Шикхандіна, немов цар піднесений над  
іншими воями, убитий у сутичці онуком твоїм Лакшманою, о царю-бгарато!

Два відважних бійця, Сучитра й Читрадхарман, батько й син, безстрашно носилися по полю битви, та 
убиті Дроною. Вардхакшемі, о великий царю, що вчинив у сутичці побоїще супротивникам, убитий кауравою 
Бахлікою. Дхріштакету,  найкращий воїн-колісничний народу чеди, здійснивши небачений подвиг, пішов, о 
великий царю, в оселю Вайвасвати. Також і Сатьядхріті, о дорогий мій, учинивши ворогам у тій битві велике 
спустошення, виявивши заради блага пандавів дива доблесті, пішов у житло Ями. І Сукету, син Шишупали, о 
володарю  землі,  розтрощивши  в  битві  ворогів,  був  потім  сам  убитий  у  бою  Дроною.  Також  і  герой 
Сатьядхріті,  та  відважний  Мадірашва,  і  доблесний  Сурьядатта  —  усі  вражені  стрілами  Дрони.  А  ще  
Шреніман, о великий царю, що боровся з небаченою мужністю та здійснив надлюдський подвиг, теж пішов у 
житло Вайвасвати. Також і доблесний у битві, згубник ворожих героїв цар Магадхи, що бився з винятковою 
відвагою, убитий був Бгішмою, о царю! І того Васудану, що у битві вчинив ворогам величезну січу, виявивши 
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незвичну доблесть, — син Бхарадваджи теж направив ув оселю Ями! Всі ці й багато інших бійців-колісничних  
із числа пандавів, виявивши велику доблесть, убиті були Дроною, про що ти й просив мене розповісти!

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Нині, о красноустий, коли перебите це найхоробріше наше воїнство, назви мені вцілілих, о суто, тих,  

хто ще не покинув цей світ. Ті, котрим ти оспівував хвалу, до теперішнього часу впали у битві, але й ті, кого  
ти мислиш живим, можна вважати, знайшли вже небо.

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Той, кому найкращий з брахманів-воїв Дрона вручив велику,  різноманітну,  блискучу чарівну зброю 

чотирьох видів, боєць-колісничний, який володіє мистецтвом і вправністю рук, стрімко вражаючий зброєю, 
кулаками і стрілами, мужній і стрімкий син Дрони стоїть непохитно на ратнім полі, о царю, бажаючи боротися 
за тебе! Житель Анарти, син Хрідіки, боєць-колісничний, найкращий із сатватів, сам Бходжа Крітаварман, що 
вправно володіє зброєю, непохитно стоїть на ратнім полі, бажаючи битися за тебе! І Гаутама, син Шарадвана, 
могутній, який застосовує у бою різноманітну зброю, тримаючи величезний, чудовий лук, здатний витримати 
будь-яку напругу, непохитно стоїть на ратнім полі, готовий боротися, о царю!

Стійкий у битві Артаяні, головний полководець твоєї сторони, той, хто прагнучи дотриматися слова,  
змушений був покинути пандавів, дітей своєї сестри, хто колись обіцяв Аджаташатрі вгасити, під час бою,  
войовничий запал Сина сути, — стрімкий, незборимий, рівний Шакрі доблестю, Шалья, непохитно стоїть на  
ратнім полі, готовий битися за тебе! В оточенні військ своїх, які складаються з аджанейїв, сайндхавів, горців,  
уродженців  Наді, камбоджів, ванаю  і  бахліків,  непохитно  стоїть  на  ратнім  полі  цар  Гандхари,  готовий 
боротися за  тебе!  Також і  син твій,  Курумитра,  о  найхоробріший з  куру,  зійшовши на  вогняно-блискучу 
колісницю, непохитно стоїть на ратнім полі, о Індро людей, сяючи, немов сонце в безхмарному небі!

Серед юрмиськ бойових слонів,  оточений загонами героїв на своїй прикрашеній золотом колісниці, 
непохитно стоїть  на  ратнім полі,  очікуючи  битви,  доблесний Дурьйодхана.  Стоячи в  оточенні  царів,  цей 
найвідважніший чоловік, що сяє, як лотос, одягнений у прекрасний золотий панцир, блищить, наче бездимне 
полум’я, немов Сонце, що вийшло з-за хмар. Також і Сушена, з мечем і щитом у руках, та інший син твій,  
хоробрий Сатьясена, непохитно стоять разом із Читрасеною на полі битви, радісно збуджені, очікуючи бою. 
Не бажаючи миритися з ганьбою, царевичі-бгарати Читраюдха, Шрутакарман, Джайя, Шала і Сатьяврата з 
Духшалою,  непохитно  стоять  на  ратнім  полі,  могутні,  готові  до  бою.  І  гордовитий  правитель  кайтавьїв 
(Шакуні),  царський син,  котрий у кожній битві  нищив своїх ворогів,  прибувши з кіннотою і  піхотою,  на 
багатьох  слонах  і  колісницях,  непохитно  стоїть  на  ратнім  полі,  бажаючи  битися  за  тебе!  Шрутаюдха  і  
відважний Шрутаюс, Читрангада і хоробрий Читраварман, вірні слову, горді собою, могутні бійці, перші мужі 
в  усьому війську — непохитно стоять  на полі  прі!  Син Карни,  великий духом Сатьясена стоїть,  готовий  
боротися на ратнім полі. Також і два інших сина Карни, найгідніші з гідних, що спритно володіють зброєю,  
непохитно стоять на чолі величезного війська — і щоб увірватися в лави їх, потрібна чимала відвага, — і вони 
теж готові боротися за тебе! В оточені цих видатних та інших найчудовіших, незмірно могутніх воїв стоїть на  
ратнім полі, серед полків бойових слонів, твердо вірячи в перемогу, цар куру Дурьйодхана.

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Ти перелічив мені достоту тих, хто вцілів і хто впав від руки ворога. Тепер я ясно уявляю собі суть лиха, 

яке осягло мене.
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Сказавши ці слова, Дхрітараштра, син Амбіки, усвідомив нарешті, що військо його розбите, втратило 

найхоробріших бійців і лише деякі врятувалися від загибелі. Тоді осягнуло його сум’яття, всі почуття вразила 
скорбота.  Падаючи  без  тями,  він  мовив:  «Почекай,  о  люб’язний  Санджайє!  Розум  мій  вражений  такою 
прикрою звісткою!». І негайно володар землі втратив здатність сприймати навколишнє.

Так вістить розділ четвертий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Довідавшись,  що Карна  впав  у  бою і  сини тікають,  що сказав  на  це  Індра  царів  коли отямився,  о  

найгідніший брахмане? Маючи таке велике горе через нещастя, яке осягло синів, що сказав він у ту мить, 
повідай, прошу тебе!

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Звістка про загибель Карни здавалася настільки неймовірною, неможливою, дивовижною, ввергаючи в 

сум’яття все живе, ніби зрушилася гора Меру, ніби — що немислимо — померхнув ум велемудрого Бхаргави  
(наставник асурів) або Індра, вершитель грізних діянь, переможений був би ворогами, ніби яскраво-сяюче 
сонце впало з неба на землю, ніби — що неможливо собі уявити — пересох невичерпний океан,  ніби з якогось 
дива не стало разом ні землі, ні неба, ні володарів сторін світу, ніби перестали приносити кармічний плід і  
благі  й грішні  діяння.  Про все це подумав,  у  зв’язку із  загибеллю Карни,  володар людей Дхрітараштра і 
вигукнув: «Бути того не може! Тоді, все живе, силою самої своєї природи приречене на загибель!». Серце його 
ніби зупинилося, обпалене вогнем скорботи, дух був розбитий. Засмучений, пригноблений, важко зітхаючи, 
виголошуючи: «Ой, леле!», Дхрітараштра, син Амбіки, почав голосити, о великий царю!

6



Д х р і т а р а ш т р а  г о л о с и в :
Хоробрий син Адхіратхи Карна, о Санджайє, міццю рівний був леву або слонові, вию мав як у бика, а  

також подібний бикові ходою, голосом і поглядом. Юнак із тілом, міцним як ваджра, ніколи не ухилявся він 
від бою, як бик від сутички з іншим биком, хоча б ішов проти нього й сам великий Індра! Один лише звук від 
удару його тятиви об нарукавник, один лише шум зливи його стріл примушував тікати на ратнім полі воїв, 
піших і кінних, на слонах і  на колісницях! Лише сподіваючись на цього міцнорукого,  непохитного героя,  
нищителя ворожих юрм, наважився Дурьйодхана затіяти зваду з могутніми синами Панду!

Як  же  трапилося,  що  Карна,  перший серед  колісничних  бійців,  чоловік-тигр,  чиїй силі неможливо 
протистояти, убитий був на ратнім полі Партхою? Адже він, покладаючись на міць своїх рук,  зазвичай не  
ставив ні у віщо ні Ачьюту, ні Завойовника багатств, ні врішнійців, ні кого-небудь іншого. «Я один у битві  
повалю долу з їхньої чудесної колісниці двох нескоримих воїв, власників луків Шарнга і Гандіва!», — так він 
часто  казав  був  нерозумний,  осліпленому  жадобою  влади,  пригнобленому,  сумному  Дурьйодхані.  Адже 
колись він уже  здолав найсильніших,  незборимих супротивників:  гандхарвів,  мадраків,  матсьїв,  тригартів, 
тунгаків,  шаків,  панчалів, відехів,  куніндів, кашійців і косалів,  сухмів,  ангів, пундрів, нішадів, вангів з 
кичаками, ватсів, калінгів,  таралів,  ашмаків, рішиків  — та  всіх  їх,  подужавши в битві,  зробив  своїми 
данниками! Як Уччайхшравас — кращий серед коней, Вайшравана — серед царів сторін світу, а Махендра — 
серед  богів,  так  Карна  —  кращий серед  воїв!  Цар  Магадхи  Джарасандха,  залучивши  його  дружнім 
поводженням, почестями, лестощами й вигодами на свою сторону, зумів полонити всю кшатру, що править 
землею, крім лише кауравів і ядавів! Чуючи про те, що Карна вбитий у двобої Савьясачином, я поринаю в 
безодню журби, залишившись ніби без човна серед океану! Якщо навіть така скорботна звістка не приносить  
мені смерти, о Санджайє, то, певно, серце моє невразливе, більш тверде, ніж ваджра! Чи найдеться у світі, о  
суто,  ще людина,  крім мене,  яка не розлучилася б із життям, довідавшись про таку поразку друзів  своїх,  
близьких і родичів? Краще умру від вогню або отрути, кинуся з гірської кручі — не винести мені, о Санджайє,  
таке важке горе!

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Благочестиві  чоловіки  донині  вважають,  що  ти  своєю  царською  вдачею,  народженням,  славою, 

подвижницьким запалом  і  вченістю рівний  самому Яяті,  синові  Нахуши.  Вченістю уподібнений  великим 
мудрецям, які досягли мети життя, зберися ж на силі, о царю! Геть із серця розпач!

Д х р і т а р а ш т р а  м о в и в :
Либонь, всемогутня доля й марні людські зусилля, якщо вже вбито на прі Карну, подібного виглядом  

Рамі! Великий воїн, він розтрощив полки Юдхіштхіри і безліч панчалійських колісниць, зливами стріл потнув 
усі сторони світу! У битві він повалив у сум’яття партхів, немов Власник перуна — асурів, як же трапилося, 
що нині він лежить на землі, немов дерево, зламане вітром?

Я не бачу меж скорботи, як потопаючий — берегів безкрайнього океану! Страшна думка росте в мені,  
народжується жага смерти. Чуючи про загибель Карни і про перемогу Пхалгуни, я все ж не можу повірити, що  
Карну вбито, о Санджайє! Видно, створене моє серце з тої ж найміцнішої речовини, що й ваджра, якщо не  
розривається  воно  на  шматки  при  звістці  про  загибель  чоловіка-тигра,  Карни!  Мабуть,  предовге  життя 
споконвічно  призначене  мені  богами,  якщо,  довідавшись  про  загибель  Карни,  важко  страждаючи,  я  як  і  
раніше  живу на  цьому світі!  Та  ба,  що  за  життя  чекає  тепер  мене,  людину,  яка  залишилася  без  друзів! 
Ганебний жереб випав мені, о Санджайє, я засуджений животіти дурнем, який викликає загальну жалість!  
Колись увесь світ високо шанував мене, як мені жити тепер, вкритому презирством, о суто? З одного лиха 
впав я в інше, ще більше, о Санджайє!

Боюся, що й інших мені не побачити живими, якщо вже впали у битві Бгішма, великий духом Дрона і 
Син сути! Адже він для синів моїх був головною умовою перемоги. І цей герой, випустивши хмари стріл,  
згибів на бойовищі! Що користі  мені жити далі,  втративши його,  бика серед мужів.  Великий воїн упав  з  
колісниці, поранений стрілами! Як гірська вершина, розколота ударом блискавки, як слон, повалений іншим 
розлютованим слоном, лежить він тепер залитий кров’ю, прикрашаючи собою землю. Недосяжний взірець для 
всіх  стрільців  із  лука,  той,  в  кому була  укладена  вся  сила  синів  Дхрітараштри  й  головна  небезпека  для  
пандавів,  — Карна  впав  від  руки  Арджуни!  Цей  герой,  великий  лучник,  своєю підтримкою надавав  був 
безстрашність моїм синам, а тепер лежить убитий, немов Бала — Шакрою! Мрії Дурьйодхани настільки ж 
марні, як пристрасть до подорожей у паралітика, як прагнення бідняка або надія вгамувати спрагу водяним 
пилом. Ми задумуємо здійснити одне, але все відбувається інакше. На жаль, всемогутня Доля, нескоримий 
Час!

Сподіваюся, син мій Духшасана не був убитий у ту мить, коли, упавши духом, втративши мужність, він  
вдався до ганебної  втечі,  о  суто?  Сподіваюся,  о  милий,  він не поводився настільки низько на бойовищі?  
Сподіваюся, він не прийняв смерть ганебним для кшатрія чином? Юдхіштхіра повторював невпинно: «Не 
будемо ворогувати!», — але не почув це Дурьйодхана, як дурень зневаживши рятівним зіллям. Великий духом 
Бгішма, спочиваючи на ложі зі стріл, просив Партху напоїти його, і той пробив товщу землі. Бачачи водний  
струмінь, вивільнений з-під землі сином Панду, міцнорукий Бгішма мовив Дурьйодхані: «Синку, помирися з  
пандавами! І нехай тоді наступить спокій, нехай помре разом зі мною ворожнеча! Разом із синами Панду, у  
братній згоді, насолоджуйся владою над землею!». Не послухався його син мій і нині кається в цьому. І ось  
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збувається  все,  передвіщене прозорливим Бгішмою. Загинули  радники мої,  о Санджайє,  через гру в  кості 
потрапив я  у  лихо,  немов птах,  якому відрізали крила.  Ось так  діти,  бува,  піймають птаха,  о  Санджайє, 
відріжуть крила й, бавлячись, задоволені, випустять його. Він же, бо ж крила обрізані, злетіти не може. Те ж і 
зі мною сталося: я — як той безкрилий птах. Змучений, втратив усі  надбання, втратив близьких і родичів,  
нещасний, потрапив у владу ворогів, — в яку сторону світу попростую я?

Той  могутній  воїн,  що  для  звеличання  Дурьйодхани,  колись  скорив  усю  землю,  нині  вбитий 
відважними, сильними героями-пандавами. Коли Карна,  великий лучник,  упав у бою від руки Увінчаного  
діадемою,  хто з  героїв був  поруч  із  ним? Повідж мені  про те,  о  Санджайє!  Певно не був  він самотній і  
залишений друзями, коли на прі убили його пандави! Адже колись ти перелічив мені, о герою, тих хоробрих, 
які  впали в  бою.  Бгішма,  найгідніший з  усіх  воїв,  не  чинячи опору,  впав  у  бою від  найчудовіших  стріл 
Шикхандіна. А великого лучника Дрону, який серед бою, поранений багатьма стрілами, склав свою зброю і  
поринув у Йогу,  убив, здійнявши меч, Дхріштадьюмна, син Друпади, о Санджайє! Використавши вигідний 
випадок і, головне, за допомогою обману, вбили їх обох. Так я чув про загибель Бгішми і Дрони! Адже ні  
Бгішму, ні Дрону не зміг би вбити у бою навіть сам Володар перуна, якби бій ішов за правилами, повір мені!

Як  змогла  Смерть  торкнутися  в  битві  героя,  подібного  Індрі,  відважного  Карни,  що  мече  в  ціль 
незліченні смертельні стріли? Сам Пурандара дав цьому згубникові, в обмін на сережки, чарівний, осяйний  
подібно  блискавці,  прикрашений  золотом  спис,  а  в  сандаловому  пилку  в  нього  зберігалася  вкладена  у 
золочений очеретяний футляр, оперена, змієголова, прикрашена золотом, згубна для недругів, чарівна стріла.  
Знехтувавши  всіма  героями,  воями-колісничними,  на  чолі  із  Бгішмою  і  Дроною,  він  сприйняв  від  сина 
Джамадагні  знання  грізної  зброї  Брахми.  Бачачи,  що  повернулися  назад  змучені  ворожими стрілами  вої, 
очолювані Дроною, він, міцнорукий, розсік своїми стрілами лук сина Субхадри. Він же, позбавивши колісниці  
непохитного, наділеною міццю десяти тисяч слонів, стрімкого наче вітер брата свого, Бгімасену,  насміявся 
над ним! Він також здолав за допомогою своїх бездоганно-прямих стріл і позбавив колісниці Сахадеву, але,  
будучи знавцем дхарми і сповнений жалю, не убив його. Ще, розігнавши тисячі ворожбитських чарів, він 
уразив списом Шакри шаленого в битві Гхатоткачу,  Індру ракшасів. Зі страху перед ним навіть відважний 
Завойовник багатств усі ці дні не зважувався зійтися з ним на полі у двобої. То що ж могло трапитися, чому 
впав він у битві? Як він міг бути вбитий ворогами, якщо лише не загрузла в землі його колісниця, не зламався 
лук, не вичерпалася зброя? Хто б міг здолати чоловіка-тигра Карну, коли він, стрімкий наче тигр, носячись 
ратним полем,  потрясав  величезним луком  і  випускав  з  нього  в  битві  грізні  стріли,  вражаючи  чарівною 
зброєю? Коли ти говориш мені, що він убитий, — значить лук його безсумнівно зламався, або колісниця  
загрузла в землі, або не стало під рукою зброї. Не можу уявити собі іншої причини його загибелі!

«Поки не вб’ю Арджуну, не обмию ніг своїх!», — ось яку страшну обітницю дав великий духом Карна. 
Зі страху перед ним, чоловік-бик Юдхіштхіра, Цар справедливости, за тринадцять років життя в лісі, жодного 
разу не заплющив очей. Лише сподіваючись на доблесть цього великого духом героя, син мій насмілився  
силою витягти дружину пандавів до Залу Зборів, і там, серед Зали Зборів, на очах у пандавів, у колі всіх куру,  
крикнути їй: «Ти — дружина рабів!». Не надаючи значення тому, як страшно разять пущені з Гандіви стріли,  
дивлячись в обличчя пандавам, сказав він їй:  «Немає в тебе більше чоловіків,  о Крішно!».  Ні на мить не  
володів  ним  страх  перед  партхами  із  синами  їх  і  з  Джанарданою,  бо  спирався  він  на  міць  рук  своїх,  о  
Санджайє! Не думаю я, сину мій, щоб могли вбити його в лютому натиску самі боги, разом з Васавою — що  
вже  там  казати  про  пандавів!  Адже  немає  на  світі  мужа,  гідного  протистояти  йому віч-на-віч,  коли  син 
Адхіратхи, одягнувши шкіряний щиток на п’ясть, торкнеться тятиви! Скоріше земля може втратити сяйво 
сонячних і місячних променів, ніж упаде в бою цей Індра людей, що ніколи не повертає назад!

Син мій, нерозумний, злісний, який знайшов пособника у браті своєму Духшасані, ставши нині свідком 
того, як упав биковиїй Карна, як загинув Духшасана, журиться либонь про те, що колись відповів відмовою 
Васудеві!  Довідавшись,  що Вайкартану вбито у двобої,  бачачи, як радіють пандави,  що сказав при цьому 
Дурьйодхана? Побачивши, що впали у битві Дурмаршана і Врішасена, що військо розбите, і гине під ударами  
колісничних бійців, бачачи, що царі пустилися тікати, думаючи лише про втечу, а колісничні несуться геть,  
оплакав, певно, син мій свою долю! Неприборканий, некерований через свою гординю, здитинілий розумом, 
бачачи, як зломлено бойовий дух його війська, що сказав при цьому Дурьйодхана? Бачачи, як Бгімасена вбив 
у  бою  його  брата  і  напився  крови,  що  сказав при цьому  Дурьйодхана?  Разом  із  царем  Гандхари,  який 
виголошував у Залі  Зборів:  «Карна  вб’є у бою Арджуну!», що сказав він, коли Карна  загинув? Шакуні, син 
Субали, той, хто колись радів, затіявши гру й обдуривши пандавів, — що сказав він, коли  Карна  загинув? 
Крітаварман, син Хрідіки, грізний лучник, воїн-колісничний сатватів, — що казав він, бачачи вбитим Карну? 
Ашваттхаман, юний син Дрони, прекрасний, велеславний, мудрий, той, у кого в учнівстві є брахмани,  кшатрії, 
вайшьї, усі, хто бажав осягнути «знання лука», — що він сказав, о Санджайє, коли Карна загинув? А Кріпа, 
син Шарадвана, який осяг вищу мудрість і став наставником в «знанні лука», — що він сказав,  о сину мій, 
коли  Карна  загинув?  А  що  сказав  Шалья,  цар  мадрів,  грізний  лучник,  окраса  битв?  Воістину,  геть усе 
визначено долею, раз загинув  Карна!  А всі інші царі,  які прийшли на землю, щоб боротися,4 що говорили 
вони, о  Санджайє,  побачивши,  як упав  Вайкартана? Коли вбитий був  відважний Карна,  чоловік-тур,  тигр 
серед колісничних бійців, хто був призначений, по-старшинству, воєводою всіх ратей, о Санджайє?».
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Як сталося, що Шалья, цар мадрів, найчудовіший з колісничних бійців, був поставлений візником у  
Вайкартани, о Санджайє? Які вої охороняли під час битви праве колесо колісниці Сина сути, які — ліве, хто з 
тилу захищав героя? Хто були ті хоробрі, що не залишили Карну, і хто — ті боягузи, що тікали від страху? І 
як могло статися, коли ви усі боролися разом, що був убитий воїн-колісничний Карна? І як відважні пандави 
змогли наблизитися до того бійця в той час, як він виливав зливи стріл немов хмара — потоки води? І як 
трапилося, що та чарівна, змієголова, найчудовіша зі стріл, не досягла тоді своєї мети, — повідай мені про теє,  
о Санджайє!

Не вірю, щоб уціліла тепер хоч мала частина війська мого, коли ватажок його загинув, коли воно обезг  
оловлене! Що пуття мені у жити далі, якщо знаю, що загинули заради мене ті два відважних великих лучника,  
найгідніші з куру, Бгішма із Дроною! Як стерпіти думку, що вбито Радхейю, окрасу ратного поля, міць чиїх  
рук  рівнялася  потузі  десяти  тисяч  слонів?!  Повідай  же  мені,  о  Санджайє,  про  те,  як  ішла  битва  
найвідважніших чоловіків-кауравів з їхніми супротивниками після смерти Дрони! Розкажи, як Карна боровся 
із синами Кунті і, як той згубник недругів упав на ратнім полі у спокій смерти.

Так вістить розділ п’ятий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Коли в той день упав великий лучник Дрона і коли потьмарилась свідомість воїна-колісничного, сина 

Дрони, о бгарато, коли побігло військо кауравів, о великий царю, Партха з братами, знову вишикувавши свої  
раті правильно, затвердився був на полі битви. Бачачи його на бойовищі, а своє ж військо при втечі, син твій,  
о туре-бгарато, мужньо відбив натиск ворога. Вишикувавши війська, уповаючи на міць своїх рук, протягом 
довгого часу, о бгарато, бився він з ворогами, невпинно атакуючими пандавами, які досягли мети і раділи тим.  
Лише дочекавшись настання сутінків, дав він наказ відходити.

Вивівши з бою війська і прийшовши у свій табір, тримали куру нараду про шляхи до свого блага. На 
найчудовіших  сидіннях,  вистелених  чудовими  покривалами,  на  прекрасних  тронах,  на  зручних  ложах  
спочивали  вони,  немов  безсмертні  боги.  І  тоді  цар  Дурьйодхана,  звернувшись  до  тих  великих  воїв  з  
утішливими словами, згідно випадку, сказав: «Наймудріші з мудрих, негайно висловіть кожний свою думку 
про те, що при цих обставинах варто вчинити і, як необхідно діяти, о царі!».

При цих словах Індри людей, чоловіки-леви, що сиділи на левиних тронах, різноманітними рухами тіла 
висловили свою волю до битви.  Прочитавши в їхніх жестах готовність життями своїми зробити жертовне  
узливання вогню-бою, побачивши обличчя царів, які сяяли немов ранкове сонце, мудрий, вправний у словах 
син наставника сказав: «Пристрасність, використання зручного випадку, спритність і життєва мудрість — ось  
засоби досягнення вигоди, сповіщені мудрими. Успіх застосування кожного з них залежить однак від Долі.  
Найвідважніші з людей, богорівні вої-колісничні з нашого табору, наділені життєвою мудрістю, умілі, віддані 
тобі — полягли у бою. Але в жодному разі не повинні ми втрачати надії на перемогу, адже якщо ці засоби  
використовувати в житті належним чином, то можна зробити Долю прихильною до себе! Поставимо ж Карну,  
найкращого з чоловіків, наділеного всією сукупністю чеснот, ватажком над військами — і тоді розтрощимо 
наших недругів!».

Задоволений залишився Дурьйодхана вислухавши ці прекрасні, приємні, істинні, вишукані, дружні, на  
користь  йому  спрямовані  слова.  Затвердивши  в  цій  думці  свій  розум,  Дурьйодхана,  о  великий  царю,  
сподіваючись на міць своїх рук, так сказав Радхейї: «Я знаю, о Карно, який ти доблесний і яка міцна твоя  
дружня прихильність до мене! Тому я скажу тобі, о міцнорукий, що ж по-моєму може принести нам благо: ти  
ж, о герою, вислухавши, вчини як знаєш і вважаєш за потрібне. Адже ти завжди відрізнявся мудрістю, завжди  
у важку часину був  надійною моєю опорою. Неперевершені бійці-колісничні,  воєначальники мої Бгішма і  
Дрона — обоє полягли у битві. Але ти перевершуєш міццю їх обох разом — так стань же полководцем моїм, о  
високоповажний!  Ці  поважні  літами  великі  лучники,  обидва  були  багато  чим  зобов’язані  Завойовникові 
багатств. Тож і я,  за твоєю порадою, о Радхейє, усілякими почестями наситив їхнє честолюбство. Бгішма,  
пам’ятаючи про те, що сини Панду доводяться йому онуками, протягом десяти днів щадив їх у великій битві. 
Але, оскільки ти в той час склав зброю, то Пхалгуна, виставивши вперед Шикхандіна, убив у грізній січі діда 
свого  Бгішму!  Коли ж цей причетний великій  долі  герой був  убитий і  ліг  на  ложі  зі  стріл,  то,  за  твоєю 
порадою, о чоловіче-тигре, воєводою був призначений Дрона. Він також щадив у битві партхів, оскільки вони 
колись були його учнями. Але незабаром і цей старець був убитий Дхріштадьюмною. Тепер, коли вбиті два  
цих  великих  вождя,  о  незмірно-доблесний,  я  не  бачу,  скільки  не  шукаю,  воїна,  рівного  тобі  в  бою! 
Безсумнівно, о шановний, ти в силах принести нам перемогу! Ми знаємо, що це так, незалежно від того, чи  
почався тільки бій, у самому розпалі він, чи ж наближається до кінця! Тому,  о поважний, ти повинен, як  
личить вождеві,  покласти на себе в цій битві тягар відповідальности. Зроби над собою обряд присвяти на  
посаду воєначальника!

Як могутній, безсмертний полководець Сканда — рать богів, так і ти, о високоповажний, зберігай це  
військо моє, військо синів Дхрітараштри! Розтрощи ворожі раті, як Махендра — данавів! Побачивши тебе,  
колісничного бійця, який стоїть на ратнім полі, втечуть пандави разом з панчалами, немов данави побачивши 
Вішну! Отже, очоль, о чоловіче-тигре, це велике воїнство! Побачивши, що ти стоїш на ратному полі, готовий  
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до боротьби, втратять глузд пандави разом з радниками їх, з панчалами і срінджайями! Як ранкове сонце,  
припікаючи полум’яним сяйвом своїм негайно знищує морок, так знищ і ти наших ворогів!

К а р н а  м о в и в :
Колись я вже сказав у присутності твоїй, о сину Гандхарі: «Я здолаю пандавів, о царю, разом з їхніми  

синами і з Джанарданою!». Авжеж, я готовий стати твоїм воєводою. Будь міцний духом, о великий царю, і  
вважай, що пандави вже переможені!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
При цих словах сповнених духовного запалу, цар Дурьйодхана встав із сидіння, а слідом за ним устали,  

немов боги слідом за Звершником ста жертвоприносин, й інші царі, для того щоб ушанувати Карну на посаді 
воєначальника, подібно тому як колись небожителі ушанували Сканду. Потім прагнучі перемоги царі на чолі з  
Дурьйодханою,  поспішно зробили  над  Карною,  о  царю,  що  сидів  на  троні  з  дерева  удумбара  й  укритий  
шовковою  тканиною,  обряд  окроплення  згідно  звичаю,  відповідно  до  приписів  шастр,  використовуючи 
освячені мантрами золоті й глиняні посудини, наповнені водою роги могутніх биків, носорогів і бивні слонів,  
інші вироби з перлів і дорогоцінних каменів, запашні рослини й інше ретельно підібране начиння. «Здолай у  
великій битві партхів з Говіндою і всіма їхніми поплічниками! — так виголошували, о туре-бгарато, брахмани 
і вандіни. — Заради нашої перемоги, о Радхейє, знищ партхів з панчалами, як висхідне сонце своїми грізними 
променями день у день винищує  морок! Пандави разом з Кешавою, досі  невразливі,  не винесуть  вигляду 
випущених тобою стріл, як не витримує погляд полум’яних променів сонця. Не встоять партхи з панчалами, 
немов данави — перед Махендрою, коли ти рушиш на них у битві, оголивши свій меч!».

Неосяжною пишнотою наділений Карна, прийнявши посвяту,  засяяв красою й величчю, немов друге 
сонце.  А  син  твій,  спонукуваний  долею,  присвятивши  Радхейю  на  воєводу,  уже  вважав  ніби  він  досяг  
здійснення заповітної мети. Згубник недругів Карна, о царю, ставши на посаду воєначальника, звелів військам 
на сході сонця вишикуватися в бойові лави. В оточенні синів твоїх, о бгарато, сяяв тоді Карна велично, немов  
оточений богами Сканда в битві через Тараку.

Так вістить розділ шостий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли Карна був присвячений на воєводу, коли сам цар звернувся до нього з ласкавою промовою, як до 

брата, коли звелів він військам вишикуватися на сході сонця — що зробив потім велемудрий Вайкартана?  
Повідай мені про теє, о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Виконуючи бажання Карни, син твій, о туре-бгарато, при радісних звуках музики, віддав військам наказ  

шикуватися у бойові шереги. Вранці, в останню варту перед сходом, син твій, о поважний, раптом закричав  
гучно: «Шикуйсь! Шикуйсь!». Тут споряджені до бою слони і  обгороджені колісниці,5 озброєні піхотинці й 
кіннота, вої, у поспіху кричачи один на одного — всі вони, о володарю, підняли страшний шум, що долинув  
до самих небес. Потім, тримаючи в руках лук, прикрашений з тильної сторони золотом, з’явився Син сути на  
обгородженій колісниці, що сяє чисто, як Сонце, запряженій кіньми, золотавими начебто вранішнє світило, і 
оснащена численними прапорцями, білим знаменом і прапором з емблемою «Слонячої попруги»,  запасним 
луком, сагайдаком, повним стріл, обручем, дзвіночками, шатагхни, дротиками, пилками, списами. При цьому, 
о сину мій, він дмухав у свою мушлю, оздоблену золотим мереживом, і потрясав величезним позолоченим  
луком.

Коли каурави,  о шанований, побачили  Карну,  великого лучника,  найчудовішого колісничного бійця, 
який височів на своїй колісниці подібно сонцю сходу, яке тисячократно винищує морок, то вони перестали, о  
чоловіче-тигре, журитися загибеллю Бгішми, Дрони та інших воїв! І тут, підганяючи воїв суремним звуком 
своєї  мушлі,  Карна  рушив  уперед  воїнство  кауравів.  Той  великий  лучник,  нищитель  недругів  Карна, 
розташував  свою рать бойовим шиком «макара» і, смакуючи перемогу, кинувся назустріч пандавам. У пащі 
тієї макари, о царю, стояв сам Карна, в очах макари, о герою, — Шакуні та боєць-колісничний Улука. На 
тімені  стояв  син  Дрони,  на  зашийку  —  всі  єдиноутробні  брати,  у  центрі  —  сам  цар  Дурьйодхана,  
супроводжуваний незліченним воїнством. У лівій лапі макари, о Індро царів, стояв Крітаварман, оточений 
загонами нараянів і  шалених у битві  гопалів,  а  в правій,  о  царю,  — істинно-доблесний Гаутама  Кріпа,  у  
супроводі великих лучників із числа тригартів і жителів південної країни. В лівій задній лапі стояв Шалья з  
величезним воїнством  із  країни  мадрів,  а  в  правій,  о  великий  царю,  —  вірний  слову  Сушена,  оточений 
тисячами колісниць і сотнями слонів. При хвості ж макари перебували з великим воїнством два царствених 
брата, великі герої: Читра та Читрасена.

І  ось,  коли  Карна,  найгідніший  з  мужів,  рушив  у  бій,  то  Цар  справедливости,  подивившись  на  
Завойовника  багатств,  сказав  так,  о  Індро  царів:  «Дивися,  о  Партхо,  як  воїнство  синів  Дхрітараштри,  
очолюване колісничними воями, вишикуване Карною на ратному полі, о герою! Але ця велика рать синів 
Дхрітараштри втратила найвідважніших своїх бійців. Вціліли лише найслабші, о міцнорукий, яких я вважаю 
незначними,  немов  стебла  трави!  Самотньо  стоїть  серед  них  великий  лучник,  Син  сути,  найчудовіший 
колісничний боєць, кого не змогли б здолати всі  три світи, з усім у них рухомим і нерухомим, з богами,  
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асурами  й  гандхарвами,  з  кіннарами  та  великими зміями!  Знищ його  — і  ти  матимеш нині  перемогу,  о  
міцнорукий Пхалгуно, і негайно буде витягнутий шип, який мучив мене дванадцять років! Пам’ятаючи про  
це, вишикуй війська в бойові лави, які вважаєш доцільними, о міцнорукий!».

Почувши ці  слова брата,  Пандава Білокінний розташував  своє військо оборонним шиком,  який мав 
форму півмісяця.  На  лівому краї  його,  о  царю,  став  Бгімасена,  на  правому — великий лучник,  могутній  
Дхріштадьюмна, у центрі бойових лав — сам Пандава, якому візником служив Крішна, а з тилу замикали його  
Накула,  Сахадева  і  Цар  справедливости.  Оборонцями  коліс  при  Арджуні  стали  два  царевича  Панчали,  
Уттамауджас і Юдхаманью. У битві ні на мить не залишали вони Увінчаного діадемою, і сам він теж постійно 
надавав  їм  допомогу.  Всі  інші,  заковані  в  броні  царі-герої,  також  зайняли  в  бойових  лавах  місця,  що 
відповідали їхньому характеру, чеснотам і відвазі, о бгарато!

Розташувавши в такий спосіб свої війська у величні бойові лави, пандави й великі вої твоєї сторони, о 
бгарато, запалали жагою битви. Дивлячись на твоє воїнство, вишикуване Сином сути на ратному полі, син  
твій  і  соратники  його  вважали  пандавів  уже  вбитими.  А  Юдхіштхіра,  дивлячись  на  військо  пандавів  у 
бойовому шику, також вважав усіх синів Дхрітараштри, разом із Карною уже вбитими, о володарю людей! 
Усюди лунали голосні звуки мушель, грім барабанів, литавр, панава і «бичачих морд», цей шум оголошував  
обидва  табори,  о  царю!  Чутні  були  також левині  кличі  героїв,  що жадали перемоги.  Коні  іржали,  слони 
сурмили, грізно скреготали ободи колісниць, о володарю людей!

Дивлячись на великого лучника, одягненого в панцир — Карну, який стояв на чолі бойових лав, ніхто з 
кауравів уже не сумував за втратою Дрони, о туре-бгарато! Два великих війська, що складалися з радісно 
збуджених людей і слонів, бажаючи битви, протистояли одне одному,  готові за першим знаком разити на  
смерть, о царю! А між двох ратей красувалися, о Індро царів, готові до бою, сповнені люті при вигляді один 
одного Карна і Пандава. І коли два війська зблизилися, то вони, здавалося, пустилися в танок усіма краями  
своїми й крильми, бо вої вирвалися з рядів уперед, жадаючи бою. І почалося тут побоїще між людей, коней, 
слонів і колісничних воїв, о великий царю!

Так вістить розділ сьомий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Зійшовшись один з одним, ті два великих воїнства, подібні до ратей богів і асурів, що складаються з  

розлютованих людей,  коней і  слонів,  учинили  між собою січу.  Піші  вої,  вершники слонів,  коней і  бійці-
колісничні наносили один одному потужні удари, що розлучають із тілом і рятують од гріхів. Чоловіки-леви  
встелили всю землю головами інших чоловіків-левів, і були ті голови подібні красою повному місяцю, сяйвом 
— сонцю, а запахом — лотосу. Стрілами, з розширеними, серповидними й підковоподібними наконечниками,  
мечами, широкими списами й сокирами зносили один одному голови. Чоловіки з довгими й сильними руками, 
відтинали іншим чоловікам з довгими й сильними руками  їх руки,  і  ті  падали на землю з  перерубаними  
п’ястями, зламаною зброєю і браслетами. Цими ще тріпотливими руками, пальці й долоні яких обагрені були  
кров’ю, вкривалася земля, немов тілами грізних п’ятиголових змій, убитих Гарудою. Убиті недругами герої  
падали зі своїх коней, колісниць і слонів, як мешканці неба падають долі зі своїх віман, коли вичерпується 
їхня блага заслуга.6 Сотнями падали хоробрі, яких інші, найхоробріші,  разили в битві важкими палицями,  
дрюками, булавами. Колісниця розтрощувала колісницю, один розлютований слон — іншого, вершник збивав 
вершника  в  цьому небаченому стовпотворінні.  Падали  додолу серед  битви  колісничні  вої,  убиті  іншими 
найчудовішими  колісницями й  слонами;  вершники,  убиті  пішими воями;  піші,  убиті  вершниками.  Бійці-
колісничні, вершники та піхота, убиті слонами; слони й піші, убиті колісницями; піхота, колісниці й слони, 
розтрощені  кіннотою;  кіннота,  колісниці  й  слони,  знищені  пішими  людьми.  Піхота,  кіннота,  колісничне 
військо і  слони вчинили колісничному війську,  кінноті,  слонам і  піхоті  руками своїми,  ногами,  зброєю й 
колісницями небачену різанину.

Коли ж загинуло все це винищене героями передове військо, то партхи, на чолі з Врікодарою, рушили  
прямо на нас. Дхріштадьюмна, Шикхандін, сини Драупаді та прабхадраки, Сатьякі й Чекитана із загонами  
дравідів, у супроводі величезної військової  сили пандьїв, удрів з кералами, широкогрудими,  довгорукими,  
ставними,  ладними,  прикрашеними  вінками,  червонозубими,7 що  не  поступаються  міццю  розлютованим 
слонам, одягненими в різнобарвні шати, змащеними запашними оліями. З мечами, з арканами у руках, здатні  
змусити тікати бойових слонів, вої, готові вмерти один за одного, о царю, із сагайдаками, з луками у руках,  
довговолосі,  охочі до битв, страхітливі виглядом, грізною доблестю наділені були ті піші вої,  яких привів 
Сатьякі із країни андхрів! Кинулися вперед і інші герої: чеди, панчали, кекайї, каруши, косали, каші, магадхи.  
Здавалося, їхні колісниці, слони і найкращі піші вої, збуджені різноманітними звуками бою, розвеселилися і 
пустилися в танок!

Їдучи  на  зашийку  слона,  супроводжуваний  майстерними  наїзниками  слонів,  у  саму  середину  того  
великого війська твого врізався Врікодара. І досить грізний видом, до ладу споряджений, найчудовіший слон,  
на якому сидів він, сяяв, немов палац на вершині гори Удая, коли з’являється над ним висхідне сонце. А його  
чудовий залізний обладунок, прикрашений добірними самоцвітами, подібний був сяйвом осінньому нічному 
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небу,  повному  яскраво-мерехтливих  зірок.  Наряджений,  увінчаний  прекрасною  діадемою,  мечучи  рукою 
дротики й легкі списи, рухався він подібно сонцю опівдні, запалом своїм спопеляючи недругів.

Здаля вгледівши того слона, Кшемадхурті, який сам сидів на слоні, кинув Бгімі виклик і, радіючи, напав  
на свого  ще більш радісного супротивника. Їхні слони, грізні виглядом, подібні двом величезним лісистим 
горам, самі зав’язали один з одним прю. А ті два героя, коли слони їх схопилися між собою, почали, голосно 
кричачи, щосили разити один одного блискаючими мов сонячні промені дротиками. Потім, розійшовшись, 
почали вони описувати на своїх слонах кола і, взявши луки, вражати один одного стрілами. Ударами рук,  
криками,  свистом  стріл  веселили  вони  серця  всіх  людей.  Обоє  видавали  левині  кличі.  Обоє  могутні  й  
майстерні,  билися  вони на  слонах,  а  слони задирали хоботи й  вітер  майорів  прапорами на  їхніх  спинах.  
Розітнувши один одному луки, Бгіма і Кшемадхурті, з голосним ревінням обрушили потім один на одного 
зливи  дротиків  і  списів.  Так  дві  гуркітливі  хмари  в  пору  дощів  разять  одна  одну  потоками  води.  І  ось 
Кшемадхурті  раптово вразив Бгіму легким списом, а потім і шістьма іншими в середину грудей,  та видав  
переможний крик. Бгімасена, запалавши від гніву всім тілом, сяяв із цими списом у грудях, немов семикінний 
блискучий  Аншуман  у  тіні  хмар.  Тоді  Бгіма  щосили  метнув  у  свого  недруга  цілком  залізний,  блиском  
подібний сонцю, невідворотний спис. Але володар кулутів узяв лук і розщепив той спис десятьма стрілами, а 
потім сам своєю сулицею вразив Пандава. А Пандава, розлютившись, теж узяв гучний, немов грозова хмара,  
лук, і поцілив стрілами слона свого недруга. Битий зливами стріл Бгімасени, той слон, як не намагався його  
втримати  Кшемадхурті,  не  встояв,  проте,  на  полі  бою,  немов  хмара  розвіяна  вітром.  А царствений  слон 
Бгімасени кинувся на слона Кшемадхурті, як підігнана вітром хмара — на іншу підігнану ураганом хмару.

Із зусиллям змусивши свого слона повернути назад, Кшемадхурті почав вражати стрілами наступаючого 
Бгімасену з його слоном. Вдало пущеною стрілою-бритвою той чоловік-бик розсік у ворога тятиву, а потім 
поранив  слона  свого  супротивника.  А  ще  вразив  Кшемадхурті  Бгіму  «стрілою-ложкою»,  а  слонові  його 
простромив усі осередки життя залізними стрілами. Бгімасена, перш ніж звалився його слон, встиг зіскочити 
на землю й, піший, розтрощив слона свого супротивника палицею. Коли ж Кшемадхурті зістрибнув зі свого  
поваленого слона й кинувся, здійнявши свій меч, на Бгіму, то і його самого вбив палицею Врікодара. І той,  
будучи вбитим, упав бездиханний, з мечем у руці, поруч зі своїм слоном. Так лев, убитий ваджрою, падає  
мертвим поруч з розбитою блискавкою ж горою. Бачачи царя — творця слави кулутів — убитим, воїнство  
твоє, пригноблене, кинулося навтікача, о туре-бгарато!

Так вістить розділ восьмий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  9
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Тоді відважний, великий лучник Карна почав на ратнім полі разити бездоганно-прямими стрілами рать 

пандавів. Тут і пандави, бійці-колісничні, осатанілі, почали разити на очах у Карни, твого сина, його військо, о  
царю!  Але  міцнорукий  Карна,  о  царю,  трощив  раті пандавів  вирівняними  ковалем,  залізними  стрілами, 
подібними блиском  сонячним променям!  І  ось  слони,  о  бгарато,  биті  стрілами  Карни,  заревіли,  обійняті 
жахом, знесиліли й пустилися бігти в усіх десяти напрямках! Але, коли Син сути винищував те військо, о  
поважний, стрімко обрушився на нього серед битви Накула! Бгімасена став проти сина Дрони, який вершив 
надважкі діяння, а Сатьякі  — проти братів кекайїв:  Вінди й Анувінди; володар землі Читрасена — проти 
Шрутакармана,  а  Читра,  власник  чудових  прапора  і  лука  — Пратівиндхьї,  Дурьйодхана  кинувся  на  царя 
Юдхіштхіру, сина Дхарми, а розгніваний Завойовник багатств — на юрми Зв’язаних клятвою. Серед тієї січі, 
у  якій  гинули  найгідніші  з  героїв,  Дхріштадьюмна  схопився  із  Кріпою,  а  Шикхандін  —  з  непохитним 
Крітаварманом, Шрутакірті — із Шальєю, а могутній Сахадева, син Мадрі, — із сином твоїм Духшасаною, о  
великий царю!

У тій битві кекайї огорнули зливою блискучих стріл Сатьякі, а він — їх обох, о бгарато! Двоє братів 
важко вразили того героя в груди, як два слона у грізній сутичці бивнями разять слона суперника. Ті двоє  
братів, броні на яких були в бою посічені стрілами, поранили тоді своїми стрілами вершителя праведних діянь 
Сатьякі, о царю! Посміхнувшись, Сатьякі затьмарив зливою стріл усі  сторони світу, о великий царю, і дав  
відсіч тим двом, о бгарато! Але ті двоє, хоча й потіснив їх онук Шині зливами своїх стріл, негайно затьмарили  
його колісницю своїми стрілами! Нащадок Шури тоді розсік ув обох, їх прекрасні луки й огорнув їх своїми  
стрілами, гострими, незборимими. Тут вони, взявши собі два інших чудових лука і потужні стріли, почали,  
обсипаючи  ними  Сатьякі,  роз’їжджати  довкола  нього  з  великим  умінням  і  моторністю.  І  пущені  ними, 
оснащені пір’ям павича і чаплі, прикрашені золотом, потужні стріли, полетіли, заливши світлом усі сторони 
світу. Від блиску їхніх стріл у тій великій битві нічого не було видно, о царю! Але тут, ті бійці-колісничні  
розбили один одному луки.

Тоді, о великий царю, розлютований, одурманений битвою Сатвата, взявши новий лук і  натягнувши 
серед бою тятиву, гострою стрілою-бритвою зніс Анувінді голову. І та велика голова, обтяжена сережками, 
впала на землю, як колись голова вбитого у великій битві демона Шамбари. Стрімко впала вона на землю,  
пригнітивши серця всіх кекайїв.

Побачивши, що цей герой убитий, брат його, воїн-колісничний, надягнувши тятиву на новий лук, відбив 
напад онука Шині. Вразивши Сатьякі легким списом і золотоопереними, заточеними на камені стрілами, той 
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могутній воїн видав  гучний клич і так закричав до нього: «Стій! Захищайся!». Потім, ошалілий, той боєць-
колісничний  кекайїв  знову  поранив  Сатьякі  в  руки  і  у  груди  полум’яними стрілами.  А  той  Сатвата,  що 
прозріває суть речей, чиє тіло було суцільно зранене стрілами, засяяв серед ратного поля красою, о царю, 
немов квітуче дерево кіншука.

Прохромлений стрілами велемудрого кекайї Сатьякі в тім бою, у відповідь на це, сам уразив Кекайю,  
немов граючи, двадцятьма п’ятьма стрілами. Обидва воя з потужними руками, взявши щити, кожний з яких 
був вкритий сотнями зображень місяця, здійнявши чудові мечі, красувалися на тій велетенській видовищній 
арені, немов могутні Джамбха й Шакра в битві богів з асурами. І, описуючи колісницями кола полем битви, 
обоє вони в тій сутичці стрімко разили один одного мечами. Ось Сатвата надвоє розсік щит кекайї, але й той  
цар теж розколов щит у Сатьякі.  Розсікши той щит,  вкритий зображеннями сотень сузір’їв,  Кекайя почав  
описувати колісницею кола,  то наближаючись,  то віддаляючись від супротивника.  Але коли він,  оружний  
чудовим мечем, кружляв по тій величезній арені, то його розрубав, ударивши навідліг, щедро обдарований 
спритністю онук Шині. І великий лучник Кекайя, перерубаний разом з обладунком надвоє, звалився серед 
битви додолу, немов гора, розтрощена ваджрою, о царю!

Здолавши його в битві,  той герой, найчудовіший з колісничних бійців, згубник недругів, онук Шині  
поспішно зійшов на колісницю Юдхаманью. І, стоячі на новій, належно оснащеній до бою колісниці, Сатьякі  
знову  почав  віяти  стрілами  на  величезну  рать  кекайїв.  Бите  на  полі  прі,  незліченне  воїнство  кекайїв,  
відступившись від свого недруга на колісниці, кинулося тікати в усіх десяти напрямках.

Так вістить розділ дев’ятий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Шрутакарман, о великий царю, розгнівавшись, уразив у битві володаря землі Читрасену п’ятдесятьма 

стрілами із хробакоподібними наконечниками. Але й цар абхісарів, ударивши Шрутакармана дев’ятьма гостро 
відточеними  стрілами,  п’ятьма  іншими  поцілив  його  візника.  Тоді  Шрутакарман,  розгнівавшись, 
найгострішою залізною стрілою поранив очільника війська Читрасену в осередок життя. У наступну мить  
велеславний  Шрутакірті  накрив  того  володаря  землі  дев’ятьма  десятками  оперених  стріл.  Потім  боєць-
колісничний  Читрасена,  до  якого  повернулася  свідомість,  стрілою  з  широким  лезом  розсік  йому,  
Шрутакарману,  лук  і  самого  його  поранив  сімома  стрілами.  А  Шрутакарман,  узявши  новий, золотом 
оздоблений, стрімко-вражаючий лук, залив Читрасену хвилями стріл, чим надав йому дивовижного вигляду.  
Прикрашений стрілами,  обвішаний прекрасними вінками, той юнак блищав немов якийсь багато  вбраний 
молодик серед Зборів, о царю!

Ось, розлютившись, уразив він у бою Шрутакармана залізною стрілою у середину грудей і вигукнув:  
«Стій! Захищайся!». А Шрутакарман, поранений у битві залізною стрілою, спливав кров’ю мов гора виливає 
воду обагрену червоним піщаником. Весь червоний від крови, з перемазаним нею тілом, він сяяв серед битви  
вродою, о царю, немов дерево кіншука у квітах!

Але тут Шрутакарман, потіснений ворогами, дав їм відсіч, о царю, і перерубав надвоє лук Читрасени. А 
коли лук  у Читрасени був  зламаний, то велеславний Шрутакарман поцілив його трьома сотнями залізних  
стріл, о найгідніший Бгарато! Потім ще однією найгострішою бритвоподібною стрілою, стрімко і потужно 
відітнув він увінчану шоломом голову того великого духом героя. І та величезна голова одягненого в ошатний 
обладунок Читрасени, упала на землю немов місяць раптово зринув униз із небес!

Побачивши, що вбито царя абхісарів, вої Читрасени негайно кинулися в бій, о поважний! Але великий 
лучник, палаючи гнівом, обрушився на їхнє військо, витинаючи їх стрілами, як Цар покійних у час кінця світу  
люто обрушується на живих істот. Швидко потіснивши їх стрілами, Шрутакарман засяяв величчю.

А Пративіндхья, поранивши Читру п’ятьма стрімкими стрілами, ще трьома вразив його візника й однією 
— прапор. Читра дев’ятьма золотоперими, відполірованими на камені, оснащеними оперенням чаплі й павича,  
бритвоподібними  стрілами  поранив  йому  руки  й  груди.  Пративіндхья,  розсікши  стрілами  лук  Читри,  о 
бгарато, п’ятьма іншими гострими вразив і його самого. Потім метнув Читра в Пративіндхю, о великий царю, 
непереборний, із золотим ратищем спис, грізний видом, подібний вогняній кометі.  Але коли він стрімко падав 
на нього з піднебесся, наче полум’яний метеор, Пративіндхья, немов граючи, розсік його серед битви надвоє. І 
тоді він упав додолу, розсічений гострими стрілами Пративіндхьї, як падає, примушуючи тремтіти все живе, 
ашані наприкінці юґи.

Бачачи, що його спис розтрощений, узяв Читра величезну, вкриту золотим візерунком палицю і метнув 
її у Пративіндхью. Убила вона, серед битви, його коней і візника, потрощила колісницю і з силою вдарила в 
землю. В  цю саму  мить,  зіскочивши  з  колісниці,  Пративіндхья  кинув  у  Читру  прикрашений,  обвішаний 
золотими  дзвіночками  спис,  о  бгарато!  Той  дивноблискучий  спис,  наздогнавши  серед  битви  відважного 
Пративіндхью, простромив йому правицю й потім упав на землю. Падаючи він опромінював світлом околиці, 
немов  ашані.  Тоді  Пративіндхья,  о  царю,  розлютившись  і  зажадавши  вбити  Читру,  метнув  у  нього 
прикрашену золотом залізну сулицю. Простромивши його захисний обладунок і груди, вона стрімко пішла в 
землю, немов гігантська змія — у свою нору.  І вражений тією сулицею, о царю, він упав  тоді на землю,  
розкинувши великі, масивні руки, подібні двом залізним брусам.
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Побачивши, що вбито Читру, вої твоєї сторони, окраса поля битви, з усіх боків стрімко накинулися на 
Пративіндхью. Мечучи всілякі стріли й обвішані дзвіночками шатагхни, вони затьмарили його, як купи хмар 
затьмарюють сонце. Але міцнорукий Пративіндхья, відбивши їхній натиск серед битви хмарою стріл, погнав 
геть твоє воїнство, немов Власник блискавки — воїнство асурів. Ті твої вої, побиті на ратнім полі пандавами,  
поспішно розсіювалися, немов хмари розігнані вітром, о царю!

Коли те воїнство, бите з усіх боків, тікало, син Дрони один кинувся на могутнього Бгімасену. І в одну 
мить закипіла між ними двома грізна сутичка, подібна тій, що була у Васави із Врітрою під час битви богів з  
асурами.

Так вістить розділ десятий у Карнапарві 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 :
І ось син Дрони, наділений небувалою стрімкістю, виявляючи дивну спритність у поводженні зі зброєю,  

вразив опереною стрілою Бгімасену,  о царю! Потім він, славний моторністю своїх рук і знавець вразливих 
місць людського тіла,  простромив його,  цілячись в  самі осередки життя,  ще дев’ятьма десятками гострих 
стріл. Бгімасена, вкритий встромленими в його тіло гострими стрілами сина Дрони, являв у тій битві величний 
вигляд, немов сонце, що наїжилося променями, о царю! Та ось Пандава, обгорнувши дитя Дрони тисячею  
влучно спрямованих у ціль стріл, видав бойовий левиний клич! Але син Дрони, відбивши в тій битві стріли  
його своїми, потім, ніби на сміх, уразив Пандава залізною стрілою в чоло. І цю стрілу, що встромилася в чоло,  
ніс Пандава на собі, як розлютований носоріг у лісі несе свій ріг, о царю! Потім доблесний Бгіма теж, мов 
бавлячись, уразив супротивного йому сина Дрони трьома залізними стрілами в чоло. І з цими стрілами в чолі  
мав той брахман дивовижне видовище, немов велична гора із трьома шпилями, обмита зливою у пору дощів.

Слідом за тим, ще сотнями стріл поранив Пандава сина Дрони, але все ж не зміг похитнути його, як 
вітер не має сили похитнути гору. І син Дрони, палаючи завзяттям битви, теж не зміг у тій сутичці сотнями 
гострих  стріл  похитнути  Пандава,  як  не  можуть  похитнути  гору  потоки  зливи.  Огортаючи  один  одного 
хмарами грізних стріл, майстерно пересуваючись на своїх колісницях, ті два відважних колісничних бійця,  
перші на прі, мали чудовий вигляд. Найкращими стрілами шматували вони один одного, як два палаючих  
сонця, в час кінця світу обпалюють один одного своїми променями. Щосили нападаючи й обороняючись у тій  
великій битві,  обоє вони,  не відаючи страху,  з  великою ретельністю то атакували,  то захищалися.  Ті  два  
колісничних бійця кружляли по ратному полю, немов два страшних нескоримих тигра, чиї зуби — стріли, чиї  
відкриті пащі — луки. Через безліч усюди літаючих стріл, обоє стали невидимі, як сонце й місяць, закриті в  
небі купами хмар. Але незабаром ті два нищителя недругів знову засяяли, подібно двом цим світилам, коли 
вони вириваються в небі з товщі хмар.

Ось син Дрони зробив навколо Врікодари об’їзд апасавья і обсипав його сотнями грізних стріл, як дощ 
поливає гору потоками води. Не міг стерпіти Бгіма, що ворог його виявляє тим самим ніби  запоруку своєї 
перемоги,8 й  почав  він  протидіяти здійснюючи апасавью Ашваттхаману,  о  царю!  Й між ними двома,  які  
робили серед великої битви наступальні та зрозумілі рухи, відповідно до виконуваного в цю мить елемента 
колісничного маневру, була там бучна сутичка. Роз’їжджаючи в різних напрямках і по колу, вони разили друг 
друга стрілами пущеними з луків натягнутих до вуха. Обидва колісничних бійця додавали всіх сил, щоб убити  
один одного, і кожний прагнув у битві позбавити іншого його колісниці.

Потім боєць-колісничний, син Дрони, явив поглядам різну чудесну зброю. Але всю її у битві відбив 
своєю зброєю Пандава. І була тут, о великий царю, грізна пря всілякої їхньої зброї, подібна до грізної прі  
планет, що була при погибелі всього живого. Стріли, пущені ними, стикалися одна з одною у повітрі, яскраво  
опромінюючи війська й усі сторони світу, о бгарато! Піднебесся, заповнене безліччю стріл, мало жахаючий 
вигляд, як буває при падінні дощу палаючих комет, в час знищення всього живого, о царю! Від ударів стріл 
друг об друга там зайнялося полум’я з іскрами і вогняними язиками, які почали пожирати обидва війська, о  
бгарато!

І ось, о великий царю, сіддхи, що злетілися туди, сказали так: «Битва ця непомірно перевершує всі інші  
битви! Всі інші не варті й однієї шістнадцятої частки цієї! Подібної битви не було і не буде більше! Які багаті  
обоє вони знаннями, як щедро наділені грізною доблестю! Яка страхітлива міць Бгіми, які обоє вправні у  
володінні зброєю! Який стрімкий цей герой, і які спритні вони обоє! Воістину, вони стоять на ратнім полі, 
подібно двом Ямам-згубникам! Грізні виглядом, два цих чоловіка-тигра в битві подібні двом втіленим рудрам, 
або двом Сонцям,  або двом Ямам!».  Ось такі  чулися тоді,  раз у раз,  вигуки  сіддхів.  а ті  небожителі,  що  
зібралися там, спостерігаючи дивовижні, небачені подвиги тих двох героїв у бою, видавали бойовий левиний  
клич.

А ті два героя в битві обсипали один одного образами і пожирали очима, розширеними від люті, о царю! 
Від  гніву очі  їх  почервоніли,  уста  тремтіли,  від  люті  вони скрипіли зубами  й прикушували  губи.  Ті  два 
колісничних бійця покрили один одного зливами стріл і стріли їх були в тій битві — як потоки води, а блиск  
зброї — як блиск перуниць. Порвавши один одному прапори, поранивши візників і коней, ті два колісничних  
бійця почали потім разити один одного. Нарешті, розгнівані, взявши серед великої битви кожний по стрілі,  
поспішно пустили  вони їх  друг  у  друга,  о  великий царю,  жадаючи один одному смерти.  І  ті  дві  стріли, 
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непереборні, блискаючі, стрімкі буцім ваджра, наздогнали тих двох героїв, які стояли на чолі ратей, і вразили  
взаємно,  о  великий  царю!  І  обидва  великих  воя,  важко  поранені  тими стрілами,  розтрощені  міццю один 
одного, упали тоді на днища своїх колісниць. Тут візник, бачачи, що син Дрони знепритомнів, вивіз його з 
битви на очах у всіх кшатріїв. А згубника недругів, Пандава, чия свідомість раз у раз вгасала, його візник  
також вивіз із битви на колісниці.

Так вістить розділ одинадцятий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Як проходила битва саншаптаків з Арджуною та іншими моїми — з пандавами, про те мені повідай?!
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Слухай, о царю, повідаю тобі все як було, про битву героїв з недругами, згубну для тіла і для гріхів!  

Згубник  ворогів  Партха,  увірвавшись  у  подібне  до  моря  військо  Зв’язаних  клятвою,  схвилював  його,  як 
сильний  вітер  хвилює  океан.  Стинаючи  гострими бритвоподібними  стрілами  голови  героїв  з  обличчями,  
ясними мов повний місяць, із прекрасними очима і зубами, Завойовник багатств незабаром устелив ними всю 
землю,  наче  зірваними  зі  стебел  квітами  лотоса!  Стрілами  із  бритвоподібними  наконечниками  відтинав 
Арджуна  в  битві  округлі,  довгі,  пещені,  змащені  сандалом  і  алое,  прикриті  обладунками,  із  затиснутою  
зброєю, подібні п’ятиголовим зміям руки недругів. Раз у раз розрубував Пандава бритвоподібними стрілами 
запряжених у колісниці могутніх коней, візників, прапори, луки,  стріли, руки й п’ясті рук ворогів. Слонів,  
коней і колісниці з їдучими на них воями багатьма тисячами стріл, відсилав Пандава в тій битві у житло Ями. 
Вони  ж,  у  гніві  видаючи  ревіння,  немов  розлютовані  тури,  які  суперничають  через  телицю,  з  ричанням 
обрушилися на того героя, і вражаючи його у відповідь, сікли стрілами, немов бики — рогами. І була між  
ними жахлива пря, подібна тій, що була у Володаря ваджри з дайтьями при скоренні ним потрійного всесвіту.

З усіх боків відбивши своєю зброєю зброю ворогів, поспішно простромивши численними стрілами їхні  
життєві центри, Арджуна голосно закричав. Як вітер — хмари, так розбивав він на друзки колісниці, у яких 
колеса, дишлі й вісі були зламані,  бійці  їх,  коні  та візники вбиті,  поламана зброя і  сагайдаки, розтрощені  
прапори,  порвані  кріплення  ярма  і  віжки,  передки  і  ярма  розбиті,  все  різноманітне  озброєння  зламане. 
Дивуючи всіх, вселяючи жах у серця ворогів, творив Арджуна подвиг, захопливий для погляду, який був би 
під силу лише тисячі колісничних бійців. Сонми сіддхів і божественних мудреців, а також чарани співали  
йому хвали. Гриміли барабани богів над головами Кешави з Арджуною, падали квіткові дощі й безтілесний  
голос  вимовив:  «Кешава  з  Арджуною — два героя,  наділені  красою Місяця,  полум’яністю Сонця,  силою 
Вітру, а променистістю Вогню! Стоячи на одній колісниці, ці два героя нескоримі, немов Брахма й Ішана!  
Обидва ці герої, найвеличніші з живих істот, суть Нара і Нараяна!».

Ашваттхаман, який бачив і чув усі ці великі дива, о бгарато, зібравши всі сили, обрушився в битві на 
обох  Крішн!  Рукою,  що  тримала  стрілу,  заклично  помахавши  Пандаву  який  сіяв  стріли,  подібно  Ямі-
згубникові, син Дрони з усмішкою сказав: «Якщо ти, о герою, бачиш в мені гідного гостя, то від усієї душі  
вияви мені належну гостеві повагу,  поборовшись зі  мною!».  Коли син наставника,  палаючи жагою битви,  
кинув  йому цей  виклик,  Арджуна,  почуваючи  себе  вельми  улещеним,  так  звернувся  до  Джанардани:  «Я  
повинен  убити  саншаптаків,  але  мене  викликає  й  син  Дрони.  Порадь,  о  міцнорукий,  як  мені  слід  тепер 
вчинити!». Почувши це, Крішна повіз Партху, якому переможний недруг за всіма правилами кинув виклик,  
туди,  де перебував син Дрони, як Ваю доставляє Індру до місця жертвопринесення.  Звернувшись до сина  
Дрони,  Кешава,  вся  свідомість  якого  було  спрямована  до  однієї  мети,  сказав:  «Тримайся  непохитно, 
Ашваттхамане,  моторно  бий  і  захищайся!  Прийшов  час,  коли  нахлібники  повинні  віддячити  хазяям  за 
частування! Брахмани при ритуальному змаганні між гостем і господарем ведуть суперечку через тонкощі  
дхарми, а кшатрії — через речі значні: поразку або перемогу! Якщо ти хочеш удостоїтися, по дурості своїй,  
«божественної  гостинности»  Партхи,  чого  тобі  не  пережити,  то  будь  же  нині  твердий  і  поборися  з  
Пандавою!».

У відповідь на ці  слова Васудеви найгідніший із  двічінароджених мовив:  «Хай  буде  так!»,  а  потім  
шістдесятьма  залізними стрілами  вразив  Кешаву й  трьома  —  Арджуну.  Розлютившись,  Арджуна  трьома 
бритвоподібними стрілами розсік його лук. Тоді син Дрони взяв інший лук, ще більш грізний. За мить напнув,  
він тятиву і вразив Кешаву з Арджуною: Васудеву — трьома, а Пандава — тисячею стріл. Потім син Дрони, 
гніваючись, випустив тисячі, мільйони, сотні мільйонів стріл, чим зовсім приголомшив серед битви Арджуну.  
Самі собою стріли стали вилітати, о поважний, із сагайдака, з лука, з тятиви, з пальців, з рук, з кулаків, із  
грудей,  з рота,  носа, очей, вух,  з голови, з усіх частин і шпар тіла, з колісниці й прапора того вправного 
шептуна мантр. Безліччю стріл уразивши Кешаву з Пандавою, син Дрони, обійнятий радістю, закричав так  
голосно, як гуркоче купа грозових хмар.

Почувши його лемент, Пандава мовив Ачьюті: «Дивися, о Мадгаво, який злодумний проти мене син 
Дрони! Уклавши нас ніби в хатку зі стріл, він вважає нас приреченими на загибель! Але я силою своєю і  
мистецтвом  зруйную  його  плани!».  І  розщепивши  кожну  зі  стріл,  пущених  Ашваттхаманом,  натроє, 
найгідніший бгарата всі їх розвіяв, як вітер розвіює туман.
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Потім Пандава знову почав разити грізними стрілами Зв’язаних клятвою, з їхніми кіньми, візниками,  
колісницями, слонами, прапорами й загонами піших воїв. Людям, що спостерігали битву, на кого б і як би 
вони  не  дивилися,  здавалося,  що  й  той,  і  самі  вони  суцільно  вкриті  стрілами.  Ті  послані  Гандівою, 
різноманітні  оперені стріли разили в битві  людей і  слонів,  що перебували навіть на відстані  цілої  кроші.  
Відсічені  бритвоподібними стрілами хоботи обійнятих сказом слонів падали, як падають восени підрубані  
сокирами великі, старі дерева. Слідом за тим падали, подібно горам, і самі ті слони зі своїми їздцями — так 
колись падали гірські  хребти,  розбиті  ваджрою Індри. Обсипаючи стрілами ворогів як дощем, розсікаючи  
ними на шматки належно оснащені,  подібні  до міст гандхарвів колісниці,  у які  запряжені були навчені й  
швидкі  коні,  і  в  яких  їхали  герої  сп’янілі  битвою,  Завойовник  багатств  вражав  також  багато  вбраних 
вершників і піших воїв. Завойовник багатств — сонце кінця світу, гострими, палаючими стрілами-променями 
висушив невичерпний океан Зв’язаних клятвою!

І знову поспішно вразив він блискучими, стрімкими стрілами той величезний гірський шпиль — сина 
Дрони, подібно тому як вражає гору Власник ваджри. Розгніваний син наставника, палаючи жагою здолати 
його разом з кіньми та візником своїми швидкими стрілами, не в силах був цього зробити, бо Партха розсікав  
його  зброю  ще  в  польоті.  Потім,  сильно  розгнівавшись,  він  обрушив  на  Ашваттхамана  всі  стріли  своїх  
сагайдаків, як хазяїн обдаровує бажаного гостя всім багатством будинку. Забувши про саншаптаків, кинувся 
Пандава на сина Дрони: так дарувальник, залишивши гостей, негідних частування, звертається до тих, хто 
гідний і заслуговує дарунків.

І між ними двома, блискучими немов Шукра й син Ангіраса, почалася битва, подібна до битви Шукри із 
сином Ангіраса, коли вони обоє на небі кидаються в одну накшатру. Обпалюючи один одного полум’яними 
стрілами-променями, вони були подібні двом планетам, що зійшли зі своїх орбіт і змушують світи тремтіти.

Ось Арджуна із силою встромив залізну стрілу між брів Ашваттхамана і  з цією стрілою засяяв син 
Дрони, немов сонце з єдиним спрямованим угору променем. А два Крішни, теж важко поранені сотнею стріл 
Ашваттхамана, були подібні двом сонцям кінця світу, наїжаченим безліччю променів.

Тоді Арджуна,  захищений Васудевою, застосував зброю, яка випускала в усі  сторони потоки стріл, і  
вразив сина Дрони стрілами, подібними ваджрі, полум’ю або жезлу сина Вівасвана. Але той,  у надлишку  
наділений ратним запалом, вершитель жахливих діянь, уразив Кешаву і Арджуну в осередки життя влучними,  
гострими й швидкими стрілами, від удару яких відчула б страждання навіть сама Смерть. Відбивши стріли,  
пущені  в  нього  сином  Дрони,  Арджуна  огорнув  удвічі  більшим  числом  добре  оперених  стріл  того 
неперевершеного воїна з його кіньми, візником і прапором, а потім обрушився на військо саншаптаків. І почав  
Партха стрілами, пущеними з лука, розсікати луки, стріли, сагайдаки, тятиви, руки, п’ясті, затиснуту в кулаках  
зброю, парасолі, прапори, коней, одяг, вінки й прикраси, щити, прекрасні панцири, а також у безлічі — гарні  
голови  тих  славних  недругів,  супротивних  йому,  не  відвертаючи  лиця.  Чудово  споряджені  для  битви 
колісниці, коні й слони, якими із превеликою ретельністю правили хоробрі чоловіки, розтрощені безліччю 
пущених  Партхою стріл,  разом з тими гідними чоловіками падали на  землю.  Відсічені  бритвоподібними,  
місяцеподібними і хробакоподібними стрілами, безперервно сипалися на землю голови чоловіків, прикрашені 
діадемами, коронами й вінками, з обличчями, прекрасними як лотоси, сонце або повний місяць.

У цю мить на слонах, чудових немов слон царя богів, гнівних і гордих, як непомірно гордий недруг  
бога, хоробрі з числа калінгів, вангів, ангів і нішадів кинулися на Пандаву, бажаючи вбити його. Тим слонам 
Партха посік збрую, осередки життя, хоботи, а також погоничів. Прапори й стяги падали з них, як розтрощені  
ваджрою вершини гори з багатьма шпилями. Коли ж вони були розтрощені, Увінчаний діадемою огорнув дитя 
наставника  блискучими  мов  молоде  сонце  стрілами:  так  вітер  огортає  висхідне  сонце  збіговиськами 
величезних хмар.  Тоді  син Дрони,  розсіявши стріли Арджуни  своїми,  огорнув  потім стрілами Арджуну  і  
Васудеву,  як грозова хмара в час заходу затьмарює у небі одночасно сонце й місяць. Але Арджуна,  хоч і  
поранений  тією  непереборною  зброєю,  в  одну  мить  все  навколо  затьмарив  добре  опереними  стрілами, 
вразивши знову і його, і всіх інших твоїх воїв. Неможливо було в тій битві роздивитися, коли Савьясачин бере 
стрілу, коли націлює і коли випускає. Виднілися лише вбиті слони, коні, піші вої з тілами, простромленими 
стрілами, і розбиті колісниці. Поклавши на тятиву десять чудових залізних стріл, син Дрони, поспішаючи,  
випустив їх разом, як одну. П’ять із них поранили Арджуну й п’ять влучно пущених уразили Ачьюту. Обоє  
вони, перші серед усіх людей, рівні Індрі й Дарувальникові багатств, уражені тими стрілами, залилися кров’ю 
так, що всі присутні подумали: невже переможені вони й убиті знавцем військової науки Ашваттхаманом?

Тоді сказав Арджуні вождь дашархів: «Не будь безтурботним, згуби цього воїна. Якщо зневажиш цим, 
то  стане  він  причиною  великого  лиха,  як  хвороба,  яку  належним  чином  не  лікують!».  Задумавшись  і  
відповівши Ачьюті:  «Хай буде  так!»,  Арджуна,  не шкодуючи сил,  почав  сікти стрілами сина Дрони.  Він 
перерубав йому віжки, а потім поранив коней, і ті далеко віднесли того героя з битви. Найгідніший з нащадків 
Ангіраса, подумавши, вирішив не вертатися й не відновляти бою з Арджуною, бо усвідомив він, що перемога 
явно призначена героєві з роду Врішни і Завойовникові багатств.

Коли  коні  Ашваттхамана  повернули  назад  і  вивезли  його  з  битви,  як  хворобу  усувають  із  тіла  
заклинаннями, цілющими травами, ліками й очисними церемоніями, — Кешава з Арджуною на гуркітливій як  
хмара колісниці, над якою майорів на вітрові прапор, обрушилися на Зв’язаних клятвою.

Так вістить розділ дванадцятий у Карнапарві 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 д о в ж и в :
У цю мить із лівого крила воїнства пандавів донісся шум і лемент. Вчиняли його колісниці, слони, коні 

й піші вої, биті Дандадхарою. Повернувши колісницю в іншу сторону, але не сповільнюючи при цьому гону 
стрімких наче вітер чи Гаруда,  коней,  Кешава мовив Арджуні:  «Доблесний цей цар магадхів,  який їде на  
руйнівному для всього слоні, силою і майстерністю не поступиться нікому, крім Бхагадатти. Убий спершу 
його, а потім — Зв’язаних клятвою!», — і при цих останніх словах, він помчав Партху туди, де перебував  
Дандадхара.

Той герой не  мав  собі  рівних серед магадхів  у  мистецтві  керування  слоном — так планета  Вікача 
страшніше всіх інших планет. І він розтрощував, грізний, вороже військо, як планета  Вікача 9 знищує всю 
землю. Сидячи на слоні, який топтав ворогів і ревів наче грозова хмара, подібному слонові данави ( Врітри), 
він вражав стрілами тисячі  колісниць,  коней і  навіть слонів.  Насуваючись  на  колісниці,  у  ту ж мить він 
розтоптував їх ногами слона разом з кіньми та візниками. Сидячи на слоні, передніми ногами його, стопами й 
хоботом розтрощував він слонів супротивника, немов Колесо часу. Валячи ниц чоловіків у залізній броні й 
золотих  прикрасах,  разом  із  супровідними  їх  кінними  й  пішими  воями,  він  втоптував  їх  у  землю своїм 
потужним, чудовим слоном з таким звуком, немов то були товсті стовбури бамбуку.

Але  ось  Арджуна  при  гуркоті  коліс,  ударах  тятиви  об  долоню,  звуці  мрідангів,  сурм  і  численних 
мушель, при лементах тисяч людей, іржанні коней і ревінні слонів на своїй найчудовішій колісниці обрушився 
на того найкращого слона. Тут Дандадхара дванадцятьма чудовими стрілами вразив Арджуну, шістнадцятьма 
— Джанардану і трьома — кожного з коней, після чого голосно закричав і розсміявся. Тоді бритвоподібними 
стрілами Партха розсік його лук разом з тятивою і стрілою, та багато прикрашений прапор, а також уразив 
погоничів  слона  разом з  «охоронцями ніг».10 Володаря  Гірівраджи це  розлютило.  І  ось  він,  намагаючись 
потіснити Арджуну своїм скаженим, з тічними скронями, слоном, рівним стрімкістю вітру,  зачав обсипати 
Джанардану  і  Завойовника  багатств  легкими  списами.  Але  Пандава  трьома  бритвоподібними  стрілами 
відітнув обидві його руки, подібні до слонячих хоботів, і голову, лик якої був прекрасний, як повний місяць.  
Потім  сотнями  стріл  він  поцілив  слона.  Той,  вкритий  золотим  обладунком  слон,  через  стріли  Партхи, 
прикрашені плавленим золотом, засяяв, як сяє вночі гора, на якій дерева й трави охоплені полум’ям лісової 
пожежі. Від болю, знесилений, той слон, ревучи мов грозова хмара, плутаючись, петляючи і спотикаючись, 
пустився  бігти і,  нарешті  зломлений,  звалився додолу разом зі  своїм погоничем,  немов гора,  розтрощена 
ударом ваджри.

Коли брат його впав у бою, Данда на білому як сніг, прикрашеному золотими вінками, подібному до  
гімалайської вершини слоні, обійнятий жагою вбивства, кинувся на молодшого брата Індри (Крішна-Вішну) і 
Завойовника багатств. Трьома блискучими ніби сонячні промені списами вразивши Джанардану й п’ятьма — 
Арджуну, радісно закричав він, сам уже відданий стражданню, бо Пандава відразу відітнув йому обидві руки.  
Відсічені потужним ударом стріл із бритвоподібними наконечниками, які стискали ще метальні списи, натерті 
сандаловим  порошком  руки  його,  з  яких  уже  спорснули  браслети,  разом  падаючи  зі  слона  вниз,  були 
прекрасні,  як  дві  величезні  змії,  що  падають  із  гірської  вершини.  Потім  і  голова  Данди,  яку  Увінчаний  
діадемою зрізав  місяцевидною стрілою,  упала  зі  слона  на  землю.  І,  падаючи,  вона,  залита  кров’ю,  сяяла  
красою немов Сонце падаючи з Гори Заходу на західний обрій землі. Тоді знову вразив Партха чудовими,  
подібними до сонячних променів стрілами того слона, схожого на білу гірську вершину,  і  той, заревівши, 
звалився, немов гімалайський шпиль, розтрощений громовою стрілою Індри.

Потім і інші слони, подібні тим двом, намагалися були здолати в бою Савьясачина, але він обійшовся з 
ними, як із тими двома, і тепер потужне вороже військо було зовсім зломлене. Вої на слонах і колісницях,  
кінні та піші, вражаючи один одного, у безлічі носилися по бойовищу, налітали один на одного, обмінювалися 
потужними ударами, вигукуючи кожний ім’я свого роду, та падали вбитими.

Нарешті соратники Арджуни, оточивши його з усіх боків, як сонми богів — Пурандару, сказали йому:  
«Той недруг,  якого ми страшилися, як усе живе страшиться Смерти, нині, з милості долі, убитий тобою, о 
герою! Якби ти не позбавив від грізного лиха людей наших, притиснутих могутніми ворогами, то недруги 
зараз раділи би так само, як ми радіємо, бачачи вбитих тобою ворогів!».  Почувши з вуст друзів ці й інші  
подібні слова, Арджуна,  зрадівши серцем, віддав усім цим людям відповідні почесті, згідно шані кожного. 
Потім Згубник раті саншаптаків знову кинувся у бій.

Так вістить розділ тринадцятий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Як планета Ангарака несе загибель, роблячи коло по своїй вигнутій орбіті, так Арджуна, повернувшись 

знову до Зв’язаних клятвою, винищив багатьох з їхнього числа. Вражені стрілами Партхи, о царю, люди, коні,  
колісниці  й  слони  хитаючись  металися  безладно,  ревіли  й  гуркотали,  падали  й  гинули,  о  поважний!  
Розтрощуючи  могутніх,  здатних  везти  величезний  вантаж  коней,  колісниці  й  візників,  Пандава 
бритвоподібними,  й іншими  стрілами, відтинав руки із золотою зброєю в них і  зрубував  у безлічі  голови 
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супротивних йому в битві ворожих героїв. Як бики, що прагнуть поборотися з іншим биком через телицю,  
сотнями й тисячами кинулися хоробрі на Арджуну. І була в нього з ними битва, що змушувала тремтіти, така  
як у Володаря ваджри з дайтьями при завоюванні потрійного всесвіту. Трьома стрілами, що були подібні до 
отруйних змій, уразив Арджуну Уграюддха, а у відповідь Арджуна відітнув йому голову від тіла. З усіх боків,  
розлютовані, дощили вороги різноманітною зброєю на Арджуну, як притиснуті вітрами хмари в пору літньої 
спеки дощать на Хімаван. Однак він, відбивши з усіх боків своєю зброєю зброю протиборців, потім влучно 
пущеними стрілами перебив усю їхню величезну рать. В одну мить Арджуна стрілами своїми розрубав їхнім  
колісницям передки, задки й дишлі, убив їхніх візників і оборонців тилу, розсік віжки, кріплення ярем, самі  
ярма, вісі й днища, знищив усе їхнє спорядження. Ті розтрощені ним у безлічі, найчудовіші колісниці, схожі  
були на дома багатіїв, зруйновані полум’ям, водою й вітром.

Слони, вражені в осередки життя стрілами, подібними ваджрі й ашані, падали, немов палаци, що стоять  
на вершині гори,  коли їх трощить ваджра-блискавка,  вітер і  полум’я.  Коні, разом з вершниками, являючи 
жахливе  видовище,  залиті  кров’ю,  з  відсіченими  язиками  й  вивернутими  нутрощами,  втрачаючи  сили,  у 
безлічі  падали  додолу  під  ударами  Арджуни.  Коні,  слони  й  люди,  прохромлені  залізними  стрілами 
Савьясачина,  металися в  сум’ятті,  зіштовхувалися  один з  одним,  кричали,  падали й гинули,  о  поважний! 
Найгострішими, заточеними на камені, згубними, як ваджра й ашані, або зміїна отрута стрілами, разив Партха 
ворогів, немов Махендра — данавів. Носії дорогої зброї, прикрас, різноманітного одягу й усякого виду зброї,  
відважні вої з колісницями їх і прапорами, лежали мертві, убиті Партхою. Вершителі благочестивих подвигів,  
які славилися походженням зі шляхетних родин, будучи переможені, залишали тіла свої на землі, а самі, у  
нагороду за свої високі діяння, відправлялися прямо на небо.

Тоді відважні чоловіки у твоєму війську, правителі різних країн, сповнившись гніву, дружно кинулися зі  
своїми загонами на колісницю Арджуни. Їдучі на конях і в колісницях, а також піші вої, палаючи бажанням  
умертвити ворога, стрімко напали на нього, поспішно кидаючи всіляку метальну зброю. Але Арджуна-вітер 
своїми гострими стрілами, в одну мить розвіяв ту велику зливу зброї, вилиту воями-хмарами.

І ось до Партхи, який, використовуючи меч і стріли як міст, маючи намір силою уплав переправитися  
через непереборний потік колісниць, слонів, піхотинців і кінноти, звернувся Васудева: «О Партхо, чи не годі 
тобі тішитися цією грою? Розтрощи цих Зв’язаних клятвою і поспішай скоріше вбити Карну, о бездоганний!». 
«Хай буде так!» — відповів Арджуна й потім, з усіх сил притьмом ударив на залишки живих саншаптаків,  
почавши їх разити своєю зброєю немов Індра — дайтьїв. І ніхто не міг роздивитися, коли Арджуна в тій битві 
брав стріли і клав на тятиву. Не видно було навіть, коли він стрімко пускав ті стріли в ціль. «О диво!» —  
викликував Говінда, підганяючи коней. Як лебеді поринають разом в озеро, так ті окрилені білим лебединим 
пір’ям стріли пронизали вороже військо.

І, споглядаючи бойовище в той час як ішло це велике побоїще, мовив Говінда Савьясачину: «Ось, о 
Партхо, здійснює з вини Дурьйодхани велике, грізне винищування роду бгаратів і царів всієї землі! Подивися,  
о  бгарато,  на  ці,  кинуті  абиде,  прикрашені  із  внутрішньої  сторони  золотом  луки,  пояси  і  сагайдаки,  що  
належали прославленим стрільцям, на ці гладкі й прямі стріли із золотим оперенням, на ці залізні, змочені в  
оливі стріли, подібні до змій, що скинули свою шкіру! На прикрашені золотом мечі з руків’ям зі слонової  
кістки, на розкидані по землі дротики й позолочені чудові  луки! На золотаві броні, що спорснули з тіл, о  
бгарато, на прикрашені золотом легкі піки, на позолочені списи! На товсті, обкладені золотими пластинками 
палиці, на золочені двосічні мечі, на списи паттіша! На розкидані всюди сокири із золотими ратищами, на  
розкидану залізну зброю з вістрям, подібним до листка куша, на важкі бойові палиці! Подивися на прекрасні  
шатагхни й на товсті залізні бруси, на кинуті безладно серед ратного поля незліченні метальні диски й бойові  
молоти!

Відважні чоловіки, у спразі перемоги, що стиснули в руках різноманітну зброя, хоча й мертві, усе ще 
здаються живими! Подивися, ось тисячі цих воїв, чиї коні, слони й колісниці розтрощені, чиї тіла роздроблені 
палицями,  чиї  голови  розбиті  дрюками!  Усе  бойовище  засіяне  бездиханними,  залитими  потоками  крови 
тілами  людей,  коней  і  слонів,  у  безлічі  вбитих  стрілами,  сулицями,  піками,  дротиками,  мечами,  списами 
паттіша, легкими списами із визубнями, кривими ножами й палицями, о згубнику недругів!

Куди  не  поглянь,  усюди  розкидані  по  землі  змащені  сандалом,  із  браслетами  ангада  і  кейюра  на 
передпліччях, з іншими чудовими прикрасами й зі шкіряними ременями на долонях, руки полеглих героїв, о  
бгарато!  Сяє  вродою  земля,  по  якій  розкидані  відрубані,  багато  прикрашені  п’ясті  рук  із  захисними 
наперстками на пальцях і  подібні  до слонячих хоботів відсічені  стегна,  а також прикрашені сережками й 
самоцвітами на тім’ї  відрубані  голови відважних волооких героїв! Величний вигляд землі,  по якій,  немов  
багаття, чиє полум’я загасає, розкидані, о найгідніший Бгарато, закривавлені безголові тіла з перерубаними  
кінцівками й виями! Подивися на ці зламані, різних видів чудові колісниці, обвішані золотими дзвіночками,  
на  безліч  залитих  кров’ю  коней!  На  розкидані  всюди  білі  славні  мушлі  воїв,  на  спочиваючих  на  землі  
гороподібних слонів з виваленими язиками! На їх чудові  переможні прапори, на вбитих воїв-наїзників, на 
яскраві  слонячі попони, зшиті з уміло підібраних шматків різних тканин! На порвані у жмути,  прекрасні,  
різноманітні  за  малюнком  і  забарвленням  килими  на  спинах  слонів  і  на  численні  дзвіночки,  зламані  й 
роздавлені  слонами  при  падінні!  На  ці  загублені  на  землі  анкуші,  ратища  яких  оздоблені  дорогоцінним 
каменем вайдурья, на ці позолочені батоги, які вершники прив’язують до верхівок своїх прапорів! Подивися 
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на ці багатобарвні, прикрашені золотом і дорогоцінними каменями кінські попони, покривала й килимки з 
оленячої шерсті, які впали на землю! На самоцвіти, з тімені земних володарів, на різноманітні золоті вінці, на  
розкидані всюди парасолі, віяла та опахала з хвостів яків! Подивися: вся земля вкрита кривавою сльотою й 
засіяна ликами героїв у багатому оздобленні, з гарно підстриженими бородами, із прекрасними сережками у  
вухах. Ликами, які сяйвом подібні до місяця й сузір’їв!

Поглянь на цих мужів, ще живих, котрі усюди стогнуть. Численні родичі дружно клопочуться над ними 
і натужно ридають. А ті відважні герої, обсипавши стрілами ворожих воїв, що зухвало наблизилися, сповнені 
гніву,  палаючі спрагою перемоги, знову вертаються до битви, о володарю народу! Інші горді вої мечуться  
туди-сюди по бойовищу, щоб виконати прохання своїх відважних поранених родичів про ковток води. Одні  
герої, пішовши за водою, самі гинуть у безлічі, а інші, повернувшись з водою, бачать тих своїх родичів уже  
мертвими, о Арджуно! Побачивши воду,  поранені прямують до неї, кричачи один на одного. Дивися: одні  
вмирають, напившись води, інші — поки п’ють її, о бгарато! Поглянь, о улюблений родичами: є й такі, що,  
кинувши улюблених своїх напризволяще, біжать по бойовищу в усіх напрямках! Дивися, о найгідніший з  
людей: інші, раз у раз закушуючи уста, з обличчями, спотвореними гримасою гніву, озираються по сторонах!  
Той подвиг,  що ти зробив у цій великій битві,  о Арджуно,  — діяння,  гідне й тебе,  і  самого царя богів у 
небесах!».

Так описав Крішна Увінчаному діадемою вигляд бойовища. Уже на шляху в табір, почув він голосний 
шум,  піднятий у війську Дурьйодхани.  В тому шумі  змішалися  гуркіт  колісниць,  іржання  коней,  ревіння 
слонів  і  грізний  дзенькіт  зброї  із  громом литавр,  барабанів  дундубхи,  панава,  а  також суремним  звуком  
мушель. Увірвавшись на своїх стрімких як вітер конях у ряди тої раті, Крішна зупинився здивований, бачачи,  
як військо твоє винищується Пандьєю. Той найчудовіший стрілець з лука різноманітними стрілами губив у 
битві збіговиська недругів, як Антака губить людей на смертному ложі. Пронизуючи гострими стрілами тіла 
людей, коней і слонів, той найперший з бійців розлучав їх з подихом і тілом. Розбиваючи своїми стрілами 
всіляку зброю, яку метали в нього найхоробріші з ворожих героїв, Пандья на смерть разив ворогів, немов 
Шакра — асурів.

Так вістить розділ чотирнадцятий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5
Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Ти згадав раніше про цього великого, прославленого у світі героя, але не оспівав діянь, зроблених ним у  

битві, о Санджайє! Повідай же мені тепер докладно про доблесть цього видатного витязя, про його мистецтво,  
велич і відвагу, про доблесть його й силу!

С а н д ж а й я  п о в і в :
Ти думаєш, що Дрона, Бгішма, Кріпа, син Дрони, Арджуна й Джанардана, які осягли військову науку,  

усіх  перевершують на ратнім полі  в стрільбі  з лука.  Та ба,  Пандья,  який усвідомить себе рівним  Карні  й 
Бгішмі, не бажає поступатися в чому-небудь Васудеві та Арджуні. Цей найгідніший з царів, перший з числа  
всіх  носіїв  зброї,  почав  разити  воїнство  Карни,  немов  ображений  Антака.  І  те  військо,  рясне  кіньми  й 
колісницями,  що  складалася  також зі  слонів  і  найчудовіших  піших  воїв,  під  переможним ударом  Пандьї  
закрутилося немов коло гончара. Як вітер тіснить хмари, так Пандья стрілами, влучно пущеними, потіснив 
своїх недругів,  які втратили коней, візників, знамена і  колісниці, та покидали зброю. Слонів зі  сколотими 
стегнами, які втратили прапори, прапорці й озброєння, разом із їх «охоронцями ніг» на смерть витинав він, як 
Згубник недругів разить ворогів своєю ваджрою. Озброєних списами і дротиками, оснащених сагайдаками 
вершників разом з їхніми конями, пуліндів, кхашів, бахліків, нішадів, андхаків, тангапів, жителів Півдня й 
лютих,  безжальних у битві  бходжів — усіх  їх  Пандья,  позбавляючи спершу стрілами зброї  і  обладунків,  
розлучав потім із життям.

Побачивши, як безстрашний Пандья винищує в битві стрілами військо чотирьох видів, син Дрони, що 
не поступається йому безстрашністю, виступив йому назустріч. Відважно звернувшись до нього із чемною  
промовою, той найгідніший з бійців, посміхаючись, пританцьовуючи на місці, викликав його на бій такими 
словами: «О царю, чиї очі подібні до пелюсток лотосу, власнику чудового озброєння й колісниці. О ти, чий 
удар  міцний  наче  ваджра,  чиї  сили  й  мужність  неперевершені!  Могутніми  руками,  долоням яких звично 
стискати зброю, розтягуючи чудовий лук, ти дивовижний, як величезна грозова хмара! Тобі, який виливає на 
недругів зливи стрімких стріл, я не знаю іншого, крім мене самого,  гідного суперника на полі прі! Один ти 
розтрощуєш безліч колісниць, слонів, кінноти й піших військ. Так безстрашний, грізний своєю міццю лев у  
лісовій хащі винищує стада антилоп. Оглушливим гуркотом колісниці наповнюєш ти небо й землю, як сонце 
— Згубник посівів, наприкінці пори дощів заливає все навколо своїми променями. Виймаючи із сагайдака  
гострі, отруйним зміям подібні стріли, поборися зі мною один на один, як Андхака із Триоким!».

У відповідь на ці слова й на звернений до нього заклик Ашваттхамана: «Борися!», сказавши: «Хай буде  
так!», той, на чиєму прапорі красується зображення гори Малайя, вразив сина Дрони «вухастою» стрілою. А  
син Дрони, найкращий з наставників, посміхнувшись, простромив Пандью стрілами досить грізного вигляду,  
подібними язикам полум’я,  що розсікають  самі  осередки життя.  Тоді  Ашваттхаман випустив  у  нього  ще  
дев’ять гострих, оздоблених пір’ям чаплі залізних стріл, направивши їх в ціль  десятим способом.11 П’ять із 
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них Пандья розсік у польоті п’ятьма своїми гостро відточеними стрілами, але інші чотири в одну мить вразили 
його коней,  і  ті  випустили дух.  Тут,  розщепивши гостро відточеними стрілами своїми стріли сина Дрони, 
Пандья  розсік  також  розтягнуту  рукою  блискучого  героя  тятиву його  лука.  Тоді,  напнувши  нову тятиву 
замість розсіченої старої, згубник недругів, син Дрони, послав у Пандью сто тисяч стріл, заповнивши ними  
піднебесся, а також усі сторони світу. Чоловік-тур Пандья, знаючи, що стріли, випущені велемудрим сином 
Дрони, невичерпні, все ж розбив їх усі на сотні шматків. З великою ретельністю відбивши всі послані сином 
Дрони  стріли,  супротивник  потім,  своїми  гостро  відточеними стрілами  примусив  тікати  його  «охоронців 
коліс».

Переконавшись у спритності свого супротивника, син Дрони колесом розтяг свій лук і вилив на нього 
стріли, як виливає дощі молодший брат Пушани. За одну лише восьму частину дня, син Дрони обрушив на 
ворога стільки зброї,  скільки привезли вісім возів,  запряжені кожний вісьмома биками, о поважний! І хто  
тільки не звертав погляд на нього, лютого немов Антака, подібного виглядом до Ями в останню годину, всі ті, 
здебільшого відразу, втрачали свідомість. Як Парджанья наприкінці спекотної пори поливає дощем землю з її  
лісами і горами, так син наставника поливав те воїнство дощем стріл. Але Пандья-вітер швидко відбив зброєю 
Ваю той згубний дощ стріл, вилитий Ашваттхаманом-Парджаньєю, і видав радісний крик. Син Дрони негайно 
ж  зрізавши прикрашений деревиною сандалу і  алое,  який  несе  зображення  гори  Малайя,  прапор  Пандьї,  
вразив  потім  чотирьох  його  коней.  Однією  стрілою  вбивши  візника,  іншою,  з  наконечником  у  вигляді 
півмісяця, розітнувши лук, звук тятиви якого подібний грому грозової хмари, він розтрощив на дрібні шматки 
його колісницю. Своїми стрілами відбивши стріли Пандьї, зламавши всю його зброю, син Дрони, хоча ворог і 
був цілком у його владі, не став вбивати його, бажаючи продовжити бій.

В цю мить, тут, на щастя, опинився могутній, відмінно споряджений, найчудовіший слон, що втратив у  
битві свого наїзника: великий володар Малайї видерся йому на спину,  як лев з гучним ревом заскакує  на  
вершину гори. Той володар Малайї, цариці гір, боляче підганяючи слона й голосно кричачи, із силою, люттю і  
найвищим завзяттям,  незмінно  йому властивим при  метанні  зброї,  послав  у  сина  наставника  дротик,  що 
блискав як сонячний промінь. Радісно повторюючи «Убитий! Ти вбитий!», він розбив чудесний головний убір 
сина Дрони, прикрашений візерунком із самоцвітів, діамантами й золотом, білою тканиною та нитками перлів.  
І та корона, осяйна як сонце, місяць, планети і вогонь, від цього сильного удару впала, розбита на друзки на  
землю, немов рясно поросла лісом гірська вершина, розтрощена ваджрою Махендри.

Тут  Ашваттхаман  розлютився,  немов  цар  нагів,  якого  штовхнули  ногою,  і  поклав  він  на  тятиву 
чотирнадцять стріл, згубних для недругів, подібних до жезла Згубника — Ями. П’ятьма він відітнув стопи ніг  
і  хобот слона,  трьома — голову й руки  царя,  а  шістьма іншими вбив наділених надзвичайним блиском і  
величчю  шістьох  колісничних  бійців,  які  слідували  за  царем  пандьїв.  Довгі  й  округлі,  змащені  кращим 
сандалом, прикрашені золотом, перлами, самоцвітами й діамантами руки царя, упавши на землю, звивалися на 
ній немов дві змії, убиті Таркшьєю. А голова, з лицем ясним ніби повний місяць, з великим носом і широко  
розкритими, мідно-червоними від гніву очима, упавши на землю, з вушними сережками по обох сторонах,  
сяяла красою немов місяць між двох зірок накшатри Вішакха.

Тоді  царствений  син  твій,  у  супроводі  друзів  наблизився  до  знавця  військової  науки,  який  вчинив 
задуманий подвиг, сина наставника, і віддав йому особливі почесті, достоту так само, як володар безсмертних 
ушанував колись Вішну, після того, як убитий був Балі.

Так вістить розділ п’ятнадцятий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли  був  убитий  Пандья,  а  незрівнянний  герой  Карна  потіснив  ворогів,  що  вчинив  тоді  в  битві  

Арджуна,  о  Санджайє?  Цей  могутній,  майстерний,  відважний  Пандава,  один  з  усіх  людей  осягнув  у  
досконалості військову науку, з милості великого духом Шанкари. Лютий страх вселяє Завойовник багатств,  
цей згубник недругів, то що ж учинив там Партха, повідж мені, о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Коли  загинув  Пандья,  Крішна  негайно,  дбаючи  про  благо  Арджуни,  звернувся  до  нього  з  такими 

словами:  «Поглянь туди  де  знаходиться  шановний  цар  (Юдхіштхіра)!  Відступає  воїнство  пандавів! 
Виконуючи задум Ашваттхамана, Карна розтрощив срінджайїв. Велике побоїще вчинив він людям, коням і 
слонам!».  Так мовив Увінчаному діадемою нескоримий Васудева.  Вислухавши його й побачивши,  у  якій 
грізній  небезпеці  перебуває  його  брат,  Пандава  негайно вигукнув:  «Поганяй  коней,  о  Хрішикешо!».  Тоді  
Хрішикеша на колісниці, битися з якої не могла б жодна інша людина, помчав його вперед, і відновилася там 
грізна сутичка. І закипіла знову,  о найгідніший з царів, між Карною і пандавами битва, збільшуючи число 
підданих Ями.

Озброївшись  луками,  стрілами,  булавами,  мечами,  дротиками,  тризубцями,  дрюками,  бхушундами,  
піками, списами, сокирами, палицями, легкими списами праса й кунта, пращами та довгими гаками, стрімко 
зблизилися  вони,  палко  бажаючи  здолати  один  одного.  Оголошуючи  небо,  піднебесся  й  усі  головні  та  
проміжні сторони світу ударами тятиви об долоні, а землю — гуркотом коліс,  кинулися герої на ворогів.  
Радісно збуджені  цим голосним шумом і бажаючи скоріше закінчити суперечку,  зав’язали вони з іншими 
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героями  нечувану  прю.  У  превеликому шумі  битви  злилися  і  удари  тятиви  об  шкіряні  щитки,  і  ревіння 
підігнаних  та  падаючих  убитими  слонів.  Чуючи  різноголосий  свист  стріл  і  бойові  кличі  героїв,  вої  
здригаючись від жаху, тнули один одного й падали мертві, о бгарато! З них, які голосно кричали і випускали  
зливи стріл, Карна, син Адхіратхи, дуже багатьох перебив своїми бойовими стрілами.

П’ять, і п’ять, і ще десять відважних колісничних бійців, разом з візниками їх, конями й прапорами 
відіслав  Карна  стрілами  в  житло  Ями.  Але  великі  герої,  найкращі  бійці  у  війську  пандавів,  що  спритно  
володіють зброєю, потьмаривши стрілами небо,  з усіх боків обступили на ратнім полі Карну. Тоді Карна, 
привівши у сум’яття  ворожу рать зливами стріл,  поринув  у неї,  немов слонячий ватажок — у лотосовий 
ставок,  що  кишить  птахами.  Увірвавшись  у  гущавину  ворожих  військ,  Радхейя,  напружуючи  свій 
найчудовіший  лук,  почав  зносити,  відтинаючи  гострими  стрілами,  голови  недругів,  розсікати  щити  й  
обладунки,  немов  приносячи  поминальну  жертву  втіленим  предкам,  і  якщо  він  наздоганяв  кого  однією 
стрілою, то йому вже не було потрібно витрачати другу.  Пущеними з лука, згубними для лат, тіла і життя  
ворогів стрілами, а також тятивою і шкіряними наручними стрічками, хльостав він ворогів, немов коней — 
бичем! Наближаючись до пандавів,  срінджайїв і  панчалів на відстань польоту стріли,  Карна в одну мить 
нищив їх, немов лев — стада антилоп!

Тут  сини  царя  панчалів  і  сини  Драупаді,  два  близнюка  і  Ююдхана  дружно  кинулися  на  Карну,  о 
поважний! Широко розгорнувши свої лави, вої куру, пандавів і срінджайїв, готові розлучитися з дорогоцінним 
життям, рушили один на одного. Важко озброєні, заковані в лати, прикрашені шоломами колісничні бійці, 
одні — з палицями й дрюками, інші — з булавами, немов боги з піднятими жезлами, рухаючись стрибками,  
голосно кричачи, викликаючи один одного на бій, могутньо кинулися вперед, о поважний! 

І вражали вони один одного, і, приймаючи в сутичці удари, падали на полі бою, виливаючи з тіла кров, з  
розбризканим мозком, з вибитими очима. Одні з них, завалені купами зброї, із блискучими зубами, заюшені  
кров’ю, червоними як плід граната ротами, стояли, наче ще живі. Інші списами й мечами, піками, каменями із  
пращ, кривими ножами, дротиками, палицями кололи, сікли, разили, а треті рубали, простромлювали, різали 
один одного, розгнівані, не знаючи страху. Убиті ворогом, залиті кров’ю, випустивши дух, падали вони, як 
падають, розбризкуючи навколо свій червоний сік, зрубані сандалові дерева. Колісничні, вбиті колісничними,  
слони — іншими слонами, піші чоловіки — іншими найгіднішими пішими чоловіками й вершники, убиті  
вершниками, падали додолу тисячами. Відсічені  бритвоподібними, місяцеподібними стрілами, падали долі  
прапори, голови, парасолі, хоботи слонів і руки людей, з яких випадала затиснута в них зброя. Відважні вої,  
биті ворожою кіннотою, слони з відсіченими хоботами самі трощили в тій битві піхоту, слонів, колісниці й  
кінноту. Несучи на собі прапори й знамена, рискаючі у хвилях піхоти слони й колісниці, падали немов гори.  
Усюди падали вже вбиті  чи ледь живі вої,  гинули вершники,  стрімко нападаючи на піхоту.  Юрби піших 
лягали  на  ратнім  полі  трупом,  убиті  кіннотою.  Обличчя  й  тіла  полеглих,  о  велемудрий,  подібні  були  
розтоптаним лотосам або зів’ялим вінкам! Колись такі прекрасні тіла людей, коней і слонів, стали потворні  
виглядом, немов промоклий наскрізь одяг.

Так вістить розділ шістнадцятий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Палаючи бажанням згубити Дхріштадьюмну, вправні вершники, підбурювані твоїм сином, з усіх сторін 

кинулися на слонах на онука Прішати. Народжені на Сході й Півдні, надзвичайної відваги вої-наїзники на  
слонах:  анги,  ванги,  пундри,  магадхи й тамраліптаки,  мекали, кошали, мадри, дашарни і  вправні  в бою з  
використанням слонів нішадхи, разом з калінгами — всі вони, о бгарато, стрілами, простими й залізними, а  
також дротиками, немов дощові хмари, кропили серед битви гору — Панчалійця.

Бажаючи розтрощити тих слонів, підігнаних ударами п’ят, великих пальців ніг і гаків, онук Прішати 
огорнув їх дощем залізних та інших стріл. Затінений тими слонами, немов Творець дня — хмарами, він уразив 
їх, гороподібних, одного — десятьма, іншого — шістьма, третього — вісьмома влучно пущеними стрілами, о  
бгарато! Пандави і панчали, Накула, Сахадева, Шикхандін і доблесний Чекитана, з гостро відточеною зброєю,  
лементуючи, оточили тих слонів, дзенькаючи тятивами, обрушуючи на них зливу свистячих стріл. Підігнані 
млеччхами, ті слони, в лютому сказі трощили хоботом і топтали ногами людей, коней і колісниці, вістрями 
бивнів простромлювали ворогів або, підваживши, кидали у повітря, а деякі, виглядом своїм вселяючи жах,  
блукали полем з обвислими на їх бивнях трупами.

Але ось Сатьякі, вразивши грізно-стрімкою залізною стрілою в осередок життя переднього слона царя 
вангів, повалив його додолу. А коли слон почав падати, він уразив залізною стрілою в груди царя вангів, який 
намагався було зіскочити з його спини, і той теж упав мертвим на землю біля ніг Сатьякі. Сахадева, ретельно  
прицілившись, ударив трьома залізними стрілами слона царя пундрів, подібного рухливій горі, яка наступала  
на нього. Позбавивши того слона прапорів, вершника, збруї, знамена і самого життя, Сахадева потім кинувся  
на царя ангів. Але, втримавши Сахадеву, Накула сам уразив царя ангів трьома залізними, подібними до жезла  
Ями стрілами, а слона його — сотнею стріл. Цар ангів метнув у Накулу вісімсот блискаючих мов сонячні  
промені дротиків, але той розсік кожний з них своєю зброєю натроє. Тоді Пандава стрілою з наконечником у 
вигляді півмісяця, зніс йому голову, і той млеччха, убитий, звалився додолу разом зі своїм слоном. Коли впав 
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той син наставника, дуже вправний у навчанні слонів, то всі анги, умілі наїзники на слонах, запалали люттю. 
Бажаючи знищити Накулу, поспішно атакували його слонами з прапорами, які майоріли на вітрові, чудовими,  
прикрашеними золотими попонами і попругами, а тому, подібними до обійнятих полум’ям гір.

Мекали, уткали, калінги, нішади і тамраліптаки, жадаючи крови, випускали зливи дротиків і стріл. Тут  
на допомогу Накулі, який був вкритий ними, як сонце дощовими хмарами, з усіх боків кинулися пандави,  
панчали і сомаки. І ось, гримнула битва колісничних бійців, які лили зливи стріл, тисячі дротиків на слонів  
ворога. У тих могутніх слонів, суцільно поранених залізними стрілами, розсічені були лобові кості й осередки 
життя, зламані бивні та прикраси. Вісьмох з них Сахадева блискавично вразив шістдесятьма чотирма добре 
загостреними стрілами, аж ті впали були бездушні разом зі своїми їздцями. Щосили напруживши свій чудовий 
лук, Накула почав потім разити й інших слонів залізними стрілами, неухильними в леті до цілі, о нащадку 
Куру! Слідом за ним, онук Шині й син царя панчали, сини Драупаді та прабхадраки, а також Шикхандін — усі  
залили тих могутніх  слонів потоками стріл.  Ті  ворожі  слони-гори,  яких вої  пандавів,  ніби дощові  хмари,  
вражали зливами стріл,  падали долі,  немов справжні  гори,  розтрощені  зливами блискавок.  Винищивши в 
такий спосіб твоїх слонів,  ті  мужі-слони з потомства Панду,  спрямували погляди на військо кауравів,  що 
тікало з поля прі, та було подібне річці, що виривається з берегів. Оглянувши те військо й привівши його в ще  
більше сум’яття, вої сина Панду рушили на Карну.

Тут, о великий царю, на розлютованого Сахадеву, який попелив твоє воїнство, кинувся — брат на брата!  
— Духшасана. Побачивши, як ці двоє зійшлися там на полі великої битви, володарі людей видали громові  
левині кличі й почали розмахувати своїм одягом. І ось, гнівний син твій, оружний луком, поцілив могутнього  
сина Панду трьома стрілами в груди, о бгарато! А Сахадева, о царю, поранивши сина твого залізною стрілою,  
стрілив його потім ще сімдесятьма, а візника — трьома й ще трьома. Тоді Духшасана, розщепивши спершу,  
серед великої битви, лук Сахадеви поранив його потім у руки й груди сімдесятьма трьома стрілами, о царю!  
Розгнівався Сахадева, взяв меч і метнув його в запалі сутички, перший серед бійців, у великого сина твого!  
Розсікши лук Духшасани разом з безліччю стріл, його великий меч звалилася потім на землю, немов змій, що  
впав з піднебесся!

Тоді,  взявши інший лук,  могутній  Сахадева  послав  у  Духшасану смертоносну стрілу.  Але  цю його 
стрілу,  що блискала немов палиця Ями, каурава розсік у польоті надвоє, кинувши їй назустріч свій меч із  
гостро заточеними лезами. Сахадева той меч, який летів на нього, в одну мить, немов граючи, збив у битві на  
землю своїми гострими стрілами. Тоді син твій, серед великої битви, стрімко послав у колісницю Сахадеви 
шістдесят чотири стріли, о бгарато! Але кожну з тих стріл, які в безлічі стрімко летіли на нього серед битви,  
Сахадева розсік п’ятьма своїми, о царю!

Відбивши  грізні  стріли,  пущені  твоїм  сином,  син  Мадрі  сам  обрушив  на  нього  безліч  стріл.  Ось,  
запалавши люттю, поклав могутній Сахадева на тятиву грізну,  подібну Смерти й Згубному Часу стрілу.  Із 
силою розтяг  він  лук  і  пустив  її  на  сина  твого,  о  великий  царю!  Могутньо  вдаривши,  та  велика  стріла  
простромила  обладунок  і  пішла  в  землю,  немов  змія  —  у  мурашник.  Тоді  потьмарилася  свідомість 
колісничного бійця, сина твого, о царю! Помітивши, що він знепритомнів, візник, обійнятий страхом, сам 
битий тяжко гострими стрілами, швидко повіз його геть. Здолавши в битві Духшасану,  Пандава, син царя  
Панду, зрадів і почав трощити з усіх боків раті Дурьйодхани. Як людина в гніві, о царю, руйнує мурашник,  
так розтрощував він рать кауравів, о царю-бгарато!

А Карна Вайкартана, о царю, став на шляху шаленого Накули, який громив у тій битві рать кауравів.  І 
Накула, посміхаючись, мовив Карні таке слово: «Нарешті повернули на мене боги прихильний свій погляд! 
Ось ти і з’явився очам моїм на ратнім полі, о лиходію! Адже в тобі — корінь усіх нещасть, всієї ворожнечі й  
злости! Чи ж не з твоєї вини маліє число куру, зійшовшись у міжусобній сутичці! Нині, убивши тебе в бою, я 
досягну заповітної мети й позбудуся тривог!».

На  ці  слова  Син  сути  дав  Накулі  таку відповідь,  цілком  гідну царського  сина  й  тим більше гідну 
прославленого лучника: «Що ж, нападай, хлопчику, подивимося на твою відвагу! Але спершу зроби належний 
подвиг у бою, а потім будеш хвастатися, о герою! Хоробрі чоловіки, люб’язний, всі сили віддають боротьбі на  
ратному полі, не витрачаючи зайвих слів! Бийся зі мною щосили, і я зараз упокорю твою гординю!».

Так сказавши, Син сути стрімко напав на сина Панду й простромив його в битві сімдесятьма трьома 
стрілами. Тоді Накула, поранений Сином сути, сам уразив його вісімдесятьма подібними до отруйних змій  
стрілами, о бгарато! А Карна, неперевершений лучник, розсікши Пандаву лук, поранив його потім тридцятьма 
золотоперими, заточеними на камені стрілами. Пробивши обладунок, вони почали, серед битви, пити його 
кров, як отруйні змії, пройшовши крізь землю, п’ють воду.  Тут Накула,  взявши інший лук,  смертоносний,  
прикрашений в тильній частині золотом, поцілив Карну двадцятьма,  а візника — трьома стрілами. Потім,  
розгніваний,  згубник  ворожих  героїв  Накула,  о  великий  царю,  найгострішою  підковоподібною  стрілою 
розщепив лук  Карни.  А потім,  посміхаючись,  герой уразив  того,  позбавленого  лука,  найбільшого у  світі 
колісничного бійця трьома сотнями стріл.  Бачачи, що Карна жорстоко поранений сином Панду,  всі  бійці-
колісничні, а з ними й боги, вельми здивувалися, о поважний!

Тоді Карна Вайкартана взяв новий лук і п’ятьма стрілами поранив Накулу в ключицю. З тими стрілами, 
що стирчать з грудей, прекрасний був син Мадрі, немов сонце своїми променями заливає землю сяйвом. Тут  
Накула, вразивши Карну сімома залізними стрілами, знову обрубав йому один з кінців лука, о шановний! Але  
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той, взявши собі новий лук, ще більш потужний, заповнив стрілами своїми простір з усіх боків від Накули.  
Щільно обкутаний пущеними з лука Карни стрілами, той боєць-колісничний швидко розщепив їх усі своїми. І 
ті стріли здавалися широко розкинутими в небі тенетами, немов у піднебессі літали рої яскравих світлячків.  
Все  небо було  приховано сотнями пущених  обома воями стріл,  начебто в ньому кишіли зграї  сарани.  Ті  
оздоблені  золотом  стріли,  раз  у  раз  пролітаючи  по  небу стрункими  рядами,  були  прекрасні,  немов  зграї 
лебедів, які летять ключами. Коли небо було обкутане безліччю стріл і сонце померкло за ними, навряд чи яка  
жива істота рухалася там, о володарю людей, — адже в усіх напрямках шлях був перекритий хмарами стріл, а  
ті два обраних героя сяяли величчю, немов два висхідних юних сонця.

Вражені стрілами з лука Карни, поранені, змучені болем, один за одним гинули сомаки, о Індро царів!  
Твоя ж рать, бита стрілами Накули, о царю, розвіялася в усіх напрямках, наче хмари гнані вітром. Два війська,  
вражені  грізними чарівними стрілами тих двох бійців,  кинулися  за  межі  досяжности стріл і  стали,  немов 
глядачі, по сторонах. Коли юрба була відтиснута стрілами Карни й Пандава вдалину, ті два великих духом  
героя почали обрушувати зливи стріл один на одного. Виявляючи поглядам у гущавині битви різну чарівну 
зброю,  вони  незабаром  зовсім  огорнули  один  одного,  воліючи  один  одному  смерти.  Пущені  Накулою, 
оснащені  пір’ям чаплі  й  павича  стріли,  здавалося,  зависнувши  над Карною,  нерухомо стоять  у  височині.  
Немов ув’язнені в хатки зі стріл, ті двоє, о царю, стали для всіх невидимі. Так сонце й місяць затьмарюються,  
коли заюшить рясний дощ.

Тут Карна, запалав гнівом і тому прийнявши особливо страшний вигляд, з усіх боків огорнув Пандава в 
битві зливами стріл. Але стріли, якими огорнув його в сутичці Син сути, не заподіяли йому ніякої шкоди. Так  
залишається неушкодженим сонце, обкутане дощовими хмарами, о царю! Тоді син Адхіратхи, посміхаючись, 
заходився пускати на нього в битві хмари стріл сотнями й тисячами, о поважний! Від тих стріл сповненого  
духовної величі Карни, на всіх опустився густий морок. Від лету тих чудових стріл, постала тінь, подібна тіні  
хмар! Потім Карна,  о великий царю, перерубав  лук  сповненого духовної  величі Накули і,  нібито граючи,  
повалив його візника з колісниці додолу. В ту ж мить він, чотирма гострими стрілами відіслав у житло Ями й  
чотирьох його коней,  о  бгарато!  Потім він негайно розбив стрілами на  друзки  його колісницю,  прапор і  
знамено, переломив меч, убив «охоронців коліс», потрощив щит, прикрашений сотнею зображень місяця, і все 
спорядження, о поважний!

Втративши коней і колісницю, втративши обладунки, Накула, о володарю людей, негайно спішився й 
став навпроти нього, тримаючи у руці залізну палицю. Але Син сути, по тій піднятій, дуже грізній виглядом 
залізній палиці його, вдарив сотнями й тисячами стріл, о царю! Переконавшись, що він обеззброєний, Карна  
тоді простромив його в безлічі гладкими й прямими стрілами, але намагався при цьому не поцілити його на  
смерть.

Вражений серед битви могутнім, досконалим володарем зброї Карною, Накула, чиї почуття прийшли в 
замішку, поспішно кинувся тікати, о царю! А Радхейя, зі сміхом налетівши на нього, свій лук з натягнутою на 
ньому тятивою накинув  йому  на шию, о бгарато! І він, з тим чудовим луком, надягнутим йому на шию, о 
царю, красувався наче місяць у небесах оточений сяючим ореолом, або як біла хмарина, прикрашена «луком 
Індри». І сказав тоді йому Карна: «Дарма хвастався! Повтори-но тепер знову,  так само весело, що можеш  
убити мене! Ніколи не вступай у бій зі старшими, з тими, хто сильніше тебе, Пандаво. Борися з рівними собі,  
не ганьбися, синку! А ще краще: ходи додому, або під захист Крішни і Пхалгуни, о сину Мадрі!».

Із цими словами Син сути відпустив Накулу, о великий царю! Не став він убивати того, хто був уже на  
краю загибелі.  Згадав слова Кунті  й відпустив його.  А Пандава,  відпущений на волю великим лучником,  
Сином  сути,  пішов,  присоромлений,  туди,  де  була  колісниця  Юдхіштхіри.  Змучений  Сином  сути,  
пригноблений, зійшов він на ту колісницю, важко зітхаючи, немов змій, кинутий у посудину.

А Карна, відпустивши його з миром, на своїй багатьма прапорами прикрашеній, дивно-білими кіньми 
запряженій  колісниці,  кинувся  на  панчалів. Побачивши,  як  ворожий  полководець  обрушився  на  полки 
панчалійських колісниць, пандави видали голосний крик, о володарю народу!  А могутній Син сути, в час,  
коли сонце досягло зеніту, кружляючи по бойовищу немов колесо, учинив там цілковите побоїще, о великий  
царю!  І  побачили  ми,  о  поважний,  як  безліч  панчалійських  колісниць  несеться  геть,  одні  —  керовані 
візниками, а на інших візники вбиті,  в одних — поламані колеса, в інших — зрубані  прапори й знамена,  
розсічені вісі. Усюди металися, не розбираючи шляху, розлютовані слони, й ніби полум’ям гнані у великому 
лісі  обійняті  ним  були  їхні  тіла. Закривавлені,  з  розсіченими  чолами,  розбитими  головами,  відрубаними 
хвостами й хоботами, металися вони хто куди, вражені тим великим героєм, немов розвіяні вітром хмари, о 
поважний! Інші ж слони, обійняті жахом через стріли, які обрушилися на них сотнями, і дротиків, неслися 
прямо на нього, як комашня — на вогонь! І ще виднілися були там інші величезні слони, які оглушливо ревіли 
розбризкуючи навколо кров, немов гори скидають із себе обрушені на них потоки води.

Коні,  які  втратили  нагрудні  лати  і  прив’язані  на  хвости  стрічки,  а  також бронзові,  срібні  й  золоті  
прикраси, без попон, вуздечок, султанів з хвостів яків, яскравих покривал і сідел — ті найчудовіші коні,  чиї 
відважні вершники,  окраса битви,  упали мертві,  виднілися були в рисканні  там і  тут  по полю битви.  Ми  
бачили, о володарю людей, вершників, в бронях і шоломах, простромлених дротиками, списами й мечами. Ми 
бачили,  як  стрімко  мечуться  по  полю  прикрашені  золотом,  тягнені  швидкими  конями  колісниці,  якими 
правили вже мертві  вої.  В деяких були  зламані  дишлі  й  вісі,  розбиті  колеса,  в  інших загублені  прапори, 

23



розтрощені  передки,  перебиті  голоблі  і  ярма.  Ми  бачили  також,  як  біжать  в  усіх  напрямках  втративши 
колісниці бійці-колісничні, обійняті страхом перед стрілами сина Сонця, о володарю народу! Ми бачили й 
інших твоїх воїв, які упустили зброю або усе ще тримали її і тисячами лежали убитими, одягнені у кольчуги,  
прикрашені  нагрудними  дзвіночками.  І  ще  ми  бачили,  як  біжать  в  усіх  напрямках,  майорячи  яскравими 
різнобарвними прапорами, загони піших воїв. Ми бачили відсічені в тій битві стрілами з лука Карни голови, 
руки  та  інше.  Велике,  люте лихо осягло тоді  воїв ворога,  розігнаних зброєю Карни,  перебитих гострими 
стрілами.

Биті Сином сути срінджайї кинулися серед битви прямо на нього, як комахи летять на вогонь. А інші  
кшатрії, як тільки могли, уникали того спопеляючого цілі раті бійця, немов то було люте полум’я кінця юґи.  
Тих же відважних колісничних бійців із числа панчалів, які з розбитими бронями й зламаними прапорами все-
таки уникли загибелі, сповнений ратного запалу Карна здолав, потіснив і пустився переслідувати, обсипаючи 
ззаду  стрілами.  Боєць-колісничний  обпалював  їх  своїми  стрілами,  як  Гонитель  мороку,  досягши  опівдні  
зеніту, обпалює спекою все живе.

Так вістить розділ сімнадцятий у Карнапарві 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 :
На  сина  твого  Юютсу,  який  один  рушив  проти  величезного  війська,  стрімко  напав  Улука,12 

прокричавши йому: «Стій! Захищайся!». Тоді Юютсу, о царю, гострою стрілою вдарив Улуку,  немов Індра  
своєю ваджрою — гору. А Улука, розгнівавшись, спершу підковоподібною стрілою перерубав лук твого сина, 
а потім вухоподібною вразив його самого. Відкинувши зламаний лук, Юютсу, очі якого налилися кров’ю від 
гніву,  взяв інший, більш великий і потужний. І ось поцілив він сина Шакуні шістдесятьма стрілами, потім 
трьома стрілив його візника, а потім знову його самого. А Улука, влучивши в нього двадцятьма позолоченими 
стрілами,  потім  зрубав  серед битви,  розгніваний,  його  золотий  прапор.  Той красний,  величезний  прапор, 
ратище якого було розрубане, упав, сяючи золотом, на землю перед колісницею Юютсу.

Побачивши, що прапор його розтрощений, Юютсу запалав гнівом і вразив Улуку п’ятьма стрілами в 
середину грудей. А Улука, о поважний, бритвоподібною, змоченою в оливі стрілою, в одну мить зніс голову  
його візникові, о найгідніший Бгарато! Потім він вразив чотирьох коней і п’ятьма стрілами — його самого. І,  
важко поранений могутнім супротивником, той перейшов на іншу колісницю. Здолавши його в битві, о царю,  
Улука поспішно рушив потім проти панчалів і срінджайїв, разячи їх гострими стрілами.

А  син  твій  Шрутакарман,  в  одну  мить  холоднокровно  позбавив  Шатаніку  його  коней,  візника  й 
колісниці, о великий царю! Стоячи на зламаній і без коней колісниці, могутній Шатаніка, палаючи гнівом,  
метнув бойову палицю в сина твого, о поважний! Розтрощила вона на порох колісницю, коней і візника, й  
стрімко  пішла  в  землю,  нібито  пробивши  її,  о  бгарато!  Залишившись  без  колісниць,  обидва  ті  героя, 
примножувачі  слави  роду  Куру,  змучені  битвою,  не  зводячи  очей  друг  з  друга,  відступили.  Син  твій,  
перебуваючи  в  сум’ятті,  зійшов  на  колісницю  Юютсу,  а  Шатаніка  поспішно  піднявся  на  колісницю 
Пративіндхьї.

Лютий Сутасома вразив гострими стрілами Шакуні, але той не здригнувся, як гора не здригнувшись,  
приймає на себе падаючий водний потік. Побачивши цього заклятого недруга свого батька (Бгіми), Сутасома 
огорнув його багатьма тисячами стріл, о бгарато! Але спритно володіючи зброєю, і здатний боротися багатьма 
різними способами,  завжди впевнений у  перемозі  Шакуні,  негайно  розсік  серед  битви  всі  ті  його  стріли  
своїми. Відбивши в тому бою гострими стрілами всі стріли супротивника, сповнений люті Шакуні поранив 
потім трьома стрілами Сутасому. Той великий герой, твій шуряк, потнув стрілами на шматки коней, прапор і  
візника Сутасоми, та так, що всі присутні видали голосний крик. Той стрілець із лука, чиї коні були вбиті,  
прапор зрубаний, колісниця зруйнована,  взявши в руки найчудовіший лук,  зійшов з колісниці на землю й 
почав пішим пускати оперені, на камені заточені стріли, о поважний! І ті рої стріл, немов рої комах, огорнули  
величезну колісницю твого шуряка.

Але  й  побачивши  ті  спрямовані  на  його  колісницю  стріли,  не  похитнувся  син  Субали.  Всі  їх, 
велеславний герой розтрощив роями власних стріл. Всі присутні там вої, а також сіддхи в небі із задоволенням 
дивилися на неймовірний, дивний подвиг Сутасоми, який, будучи спішеним, боровся з тим царем Шакуні,  
який стояв на колісниці. Своїми гострими, стрімкими, гладкими й прямими стрілами цар Шакуні розбив на  
друзки його лук, а також сагайдак. Він, чий лук був розрубаний, з голосним кличем здійняв тоді серед битви  
меч кольору блакитного лотосу або каменю вайдурья, з рукояттю зі слонової кістки. І цей меч, світлий наче  
чисте небо, меч, яким розмахував велемудрий Сутасома, здавався подібним смертоносному Часу. Могутній і  
майстерний  Сутасома,  озброєний  мечем,  почав  стрімко  переміщатися  полем,  тисячократно  виконуючи 
двадцять чотири різних бойових маневри, о великий царю!

Почав був доблесний син Субали пускати в нього стріли, але той усі їх, на нього спрямовані, розсік  
своїм чудовим мечем. Сповнившись люті, згубник ворожих героїв, син Субали, знову послав на Сутасому 
стріли,  подібні до отруйних змій,  о великий царю! Але той,  наділений такою ж чудовою доблестю, що й  
Таркшья, виявляючи в битві виняткову спритність, завдяки своїй відвазі та вмінню, й ті стріли також розсік  
мечем.
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Тут,  о  царю,  Шакуні  найгострішою бритвоподібною стрілою перерубав  Сутасомі,  який  у  цю мить 
обходив його круговим маневром, його блискаючий меч. І,  розсічений, той чудовий меч упав на землю, а 
частина  його  з  рукояттю,  залишилася  в  руці  безпомічного  Сутасоми.  Боєць-колісничний  Сутасома, 
побачивши,  що  меч  його  зламано,  відступив  на  шість  кроків  назад,  а  потім  метнув  уламок  у  свого  
супротивника. І той уламок меча, прикрашений золотом і діамантами, перерубавши лук того великого духом 
героя разом з тятивою, стрімко врізався в землю. Тоді Сутасома перейшов на велику колісницю Шрутакірті. А 
син Субали озброївся новим грізним, непереборним луком і рушив на воїнство пандавів, винищуючи численні  
сонми недругів.

Побачивши те як безстрашно роз’їжджає на колісниці по полю битви син Субали, вої війська пандавів  
підняли голосний крик,  о  володарю народу!  Усі  бачили,  як тіснить ці  чудово озброєні,  великі,  горді  раті  
сповнений  духовної  величі  син  Субали!  Як  Цар  богів  розтрощив  колись  військо  дайтьїв,  так,  о  царю,  
винищував Саубала військо пандавів!

Кріпа, о царю, ратився у тій битві з Дхріштадьюмною,  — так шарабха в лісовій хащі протистоїть у 
сутичці гордому слонові. І Паршата, якому перепинив шлях могутній син Гаутами, не міг зробити більше ні  
кроку  вперед,  о  бгарато!  Бачачи  велетенське  тіло  Гаутами  перед  колісницею Дхріштадьюмни,  всі  істоти 
сповнилися жаху в передчутті  неминучої  загибелі.  Упавши духом,  вершники й бійці-колісничні  говорили 
один іншому: «Цей найчудовіший з людей, сповнений ратного запалу, високий думами, вправний у володінні 
чарівною  зброєю  син  Шарадвана,  вельми  розгніваний  через  загибель  Дрони!  Чи  пощастить  нині  
Дхріштадьюмні в сутичці із сином Гаутами? І чи врятується вся ця велика рать наша від грізної небезпеки? Чи 
не погубить усіх нас, тих, що зібралися тут,  цей брахман? Той, хто прийняв на очах у нас такий грізний,  
подібний  до  Згубника  Ями  вигляд,  буде,  безсумнівно,  діяти  в  битві  за  прикладом  сина  Бхарадваджи. 
Наставник наділений доблестю і моторністю рук, всілякою зброєю, коли він бува обійнятий гнівом, завжди 
перемагає в битві! А Паршата сьогодні начебто дуже бажає битися!»,  — такі та усілякі інші слова рекли вої 
твоєї і ворожої ратей.

Кріпа, син Шарадвана, задихаючись від люті, обсипав стрілами нерухомого Паршату і вразив його в усі  
осередки життя, о царю! У того, враженого в сутичці великим Гаутамою, померхла свідомість, і не знав він, 
що ще йому вдіяти в цій найбільшій з битв. Тоді звернувся до нього візник: «Чи не зрадило тобі твоє щастя, о 
Паршато? Колись я не відав, щоб у битві тебе осягла якась така невдача! Тільки грою долі ці смертельно 
небезпечні стріли, які пустив у тебе, цілячись у самі осередки життя, найбільший з брахманів, не погубили  
тебе! Я краще поверну зараз колісницю назад, як річковий потік  повертається назад від океану.13 Думається 
мені, що цей брахман, який розтрощив твою доблесть, невразливий!».

Тут Дхріштадьюмна, о царю, повільно вимовив такі слова: «Потьмарена свідомість моя, люб’язний, тіло 
вкрилося потом,  дивися,  я  весь  тремчу і  ціпенію від страху!  Уникаючи на бойовищі цього брахмана,  їдь  
неспішно туди, де перебуває Ачьюта! Тільки поруч Арджуни або Бгімасени буду я в безпеці серед цієї битви,  
така моя тверда думка, о візнику!». І ось, підганяючи коней, візник повіз його туди, де великий лучник Бгіма  
вів бій з воями твоєї сторони, о великий царю! А син Гаутами, побачивши, що колісниця Дхріштадьюмни  
від’їжджає, пустився тоді в погоню, обсипаючи його сотнями стріл, о поважний! Раз у раз дмухаючи у свою 
мушлю, той згубник недругів гнав перед собою втікача Паршату, немов Махендра — Шамбару!

Син Хрідіки, обсипаючи супротивника докорами, став у битві супроти згубника Бгішми, нескоримого 
Шикхандіна.  А Шикхандін,  зійшовшись  із  тим колісничним бійцем з  роду Хрідіків,  уразив  його п’ятьма  
гострими підковоподібними стрілами в ключицю. Але боєць-колісничний Крітаварман, розгнівавшись, ударив 
у нього шістдесятьма стрімкими стрілами, а потім з усмішкою ще однією перетяв його лук, о царю!

Тоді, взявши новий лук, могутній син Друпади прокричав у гніві Хардікьї: «Стривай! Захищайся!». І  
послав він у нього дев’яносто золочених, гостро відточених стріл, о Індро царів. Але всі вони відскочили від  
панцира Крітавармана.  Бачачи,  що стріли його пропали дарма і  попадали на землю,  могутній  Шикхандін  
найгострішою  стрілою  з  підковоподібним  наконечником  розсік  суперникові  лук.  Потім,  розгніваний, 
вісімдесятьма стрілами вразив він Крітавармана, чий лук був розсічений і котрий уподібнився тепер бикові з  
обламаними рогами,  у руки  й груди.  Жорстоко поранений стрілами, Крітаварман,  запалавши гнівом, узяв  
новий  лук  з  безліччю  стріл  і  встромив  ті  найчудовіші  стріли  в  плече  Шикхандіна.  Зі  стрілами  в  плечі,  
Шикхандін засяяв красою, немов величезне дерево із простягненими квітучими вітами. Ті  двоє,  жорстоко  
один одного вражаючі, рясно залиті кров’ю, являли собою величне видовище, немов у двобої рогаті бики.

Напружуючи всі сили для того, щоб убити один одного, ті два колісничних бійця тисячами виписували  
полем  на  своїх  колісницях  усілякі  фігури.  Крітаварман,  о  великий  царю,  вразив  у  цій  битві  Паршату 
сімдесятьма гострими, заточеними на камені, золотоперими стрілами. А потім найчудовіший з бійців Бходжи 
поспішно послав у Шикхандіна ще одну грізну, смертельну стрілу. І в того, враженого нею, потьмарилося ув 
очу,  о  царю.  Втрачаючи свідомість,  він  вхопився щосили за  ратище свого прапора.  Пораненого стрілами 
Хардікьї, раз у раз важко дихаючого, того найкращого серед колісничних бійців вивіз із битви його візник. І  
коли був  переможений відважний син Друпади,  те все воїнство пандавів,  стиснене з усіх  боків,  кинулося  
тікати, о володарю!

Так вістить розділ вісімнадцятий у Карнапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 9
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Однак Білокінний Арджуна розсіяв військо твоє, о великий царю, як вітер, налетівши, розвіює в усі боки 

купу  бавовни.  Назустріч  йому  рушили  тригарти,  шиби  з  кауравами,  шальви,  Зв’язані  клятвою,  а  також 
військо, що зветься «військом нараянів». Сатьясена й Сатьякірті, Митрадева і Шатрунджайя, син Сушрути і  
Митрасена, і Митраварман, о бгарато, і цар тригартів, якого на ратнім полі оточували брати й сини — великі 
лучники,  оружні  всілякою  зброєю,  —  всі  вони,  немов  потоки  води  до  океану,  кинулися  в  тій  битві  на  
Арджуну, безупинно стріляючи й обсипаючи його на полі бою роями стріл.

Сотнями тисяч налетівши на Арджуну, всі ті вої знайшли в ньому, як змії — при зустрічі з Таркшьєю,  
свою загибель. Поцілені в битві Пандавом, вони однак не відступали від нього, як обпалена мошкара все ж не  
летить  геть  від  полум’я.  Сатьясена  вразив  у  бою Пандава  трьома  стрілами,  Митрадева  —  шістдесятьма  
трьома, Чандрадева — сімома. Митраварман — сімдесятьма трьома, а син Сушрути — п’ятьма, Шатрунджайя 
— двадцятьма, Сушарман — дев’ятьма стрілами. Він же, убивши тоді заточеними на камені стрілами царя 
Шатрунджайю, знісши синові Сушрути з тіла голову разом із шоломом, слідом за тим і Чандрадеву негайно 
відправив стрілами в оселю Ями. Й іншим колісничним бійцям, що не щадячи сил стали проти нього, він  
відповів кожному п’ятьма стрілами, о великий царю!

Сатьясена, розлютившись, метнув, цілячи в Крішну, свою величезну піку й видав серед битви бойовий 
левиний клич. Ця залізна, скажена піка, простромивши ліву руку великого Духом Мадгави, увійшла потім у  
землю. У Мадгави, пораненого тою пікою у великій битві, випали з руки віжки й бич. Але він, велеславний,  
знову  підхопивши  бич  і  віжки,  погнав  своїх  коней  прямо  на  колісницю  Сатьясени.  Побачивши,  що 
Вішваксену поранено,  Завойовник  багатств,  могутній  Партха  простромив Сатьясену гострими стрілами,  а 
потім  іншими,  найгострішими,  відітнув  від  тіла  тому  цареві,  в  розпалі  битви,  його  велику,  прикрашену 
сережками голову. Убивши його, він послав тоді гострі стріли в Митравармана, а в його візника — смертельну 
стрілу з наконечником «зуб теля». Потім могутній, розгніваний Партха знову почав валити додолу сотні й 
тисячі Зв’язаних клятвою, сотнями стріл.

Потім він, велеславний, підковоподібною стрілою відітнув великому духом цареві Митрасені голову, а  
Сушармана, розлютившись, вразив у ключицю. Негайно ж усі Зв’язані клятвою оточили Завойовника багатств 
і почали дощити на нього потоками зброї, оголошуючи, в люті, лементом усі десять сторін світу. Поранений 
ними боєць-колісничний Джишну, чия доблесть дорівнює доблесті Шакри, а дух неосяжний, викликав зброю 
Індри, а з тої, о володарю народу, виникли тоді тисячі стріл.

Від  прапорів,  розсічених  в  тій  битві,  і  луків,  від  колісниць  із  прапорами,  розтрощених  в  сутичці,  
сагайдаків  зі  стрілами,  осей,  кріплень  ярма,  коліс  і  віжок,  дишлів,  огороджень  і  озброєння,  від  падіння 
каменів, дротиків і мечів, палиць, булав, пік і списів, шатагхни й метальних дисків, від падаючих відрубаних  
рук і ніг, нашийних шнурів, браслетів ангада і кейюра, о поважний, намист, золотих нагрудників і обладунків,  
о бгарато, від падаючих парасолів, віял, увінчаних тіарами голів — превеликий шум стояв усюди, о володарю 
народу!  Прикрашені сережками, прекраснолиці, ясні мов повний місяць, усюди виднілися на землі голови 
героїв,  начебто  безліч  зірок  на  небі.  У  чудесних  вінках,  ошатних  вбраннях,  змащені  сандалом,  усюди 
виднілися на землі тіла вбитих. І було грізне поле бою подібне видом хмарному місту гандхарвів.

Через  тіла  убитих  царевичів  і  могутніх  кшатріїв,  піших  воїв,  кінноти  і  слонів,  які  лежали  подібно 
обрушеним горам, не стало шляху по землі, в місці тої битви! І ніде було проїхати колісниці великого духом 
Пандави, який бритвоподібними стрілами, могутньо разив ворожих воїв, а також незліченну безліч коней і  
слонів. Коли він їхав по кривавій сльоті, що вкривала бойовище, колеса його колісниці загрузали по самі вісі.  
Його швидкі наче думка або вітер коні, лише із превеликим зусиллям могли тягти за собою по полю загрузлу 
колісницю. Та нарешті, майже все те військо, бите лучником Пандавою, не встояло у битві й повернуло назад. 
А Джишну,  який здолав у бою численні раті Зв’язаних клятвою, засяяв красою, о великий царю, подібно  
яскравому бездимному полум’ю.

А проти Юдхіштхіри,  о  великий царю,  який випускав  з  лука  безліч стріл,  безстрашно став сам цар 
Дурьйодхана. Поранивши могутнього сина твого, який стрімко на нього налетів, Цар справедливости крикнув  
йому:  «Стій!  Боронись!».  Той  же  у  відповідь  вразив  його  десятьма  гострими  стрілами  й,  у  гніві,  
підковоподібною  стрілою  важко  поранив  його  візника. Тоді  цар  Юдхіштхіра  послав  у  Дурьйодхану 
тринадцять золочених, на камені заточених, жалючих стріл. Чотирма з них, боєць-колісничний убив чотирьох 
його коней, а п’ятою відітнув візникові голову. Шостою стрілою повалив він на землю прапор царя, сьомою 
— його лук, восьмою — меч, а іншими п’ятьма, Цар справедливости й самому тому цареві наніс найтяжчі  
рани.

Зіскочивши з колісниці, коні якої були вбиті, син твій, піддаючись найбільшій небезпеці, стояв тепер  
прямо на землі! Бачачи, що він у біді, Карна, син Дрони Ашваттхаман, Кріпа та інші, дружно кинулися на  
допомогу володареві людей. А сини Панду, всі як один, зібравшись навколо Юдхіштхіри, кинулися, серед 
битви, їм назустріч і закипіла тут між ними сутичка, о царю!

В тому бою, коли зійшлися на ратному полі панчали з кауравами, чулися звуки тисяч сурм, гриміли  
левині кличі й лементи радости, о володарю землі! Люди стикалися  з людьми, слони — із найчудовішими 
слонами, бійці-колісничні — з колісницями, вершники — з кіннотою ж. Любо було бачити на бойовищі ці 
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неймовірні,  дивні  пари  чудових  у  досконалости  воїв,  володарів  зброї,  о  великий  царю!  Стрімкі,  вірні 
військовому обов’язку, шукаючи один одному смерти, билися вони між собою, вражаючи обопільно. І не було  
такого серед них, хто ухилився би від бою.

Якийсь час поставала ця битва втішною погляду на вигляд, але незабаром перетворилася на безладне 
звалище, ніби билися божевільні, о царю! Носячись у гущавині битви, воїн-колісничний налітав на слона й 
прямими,  гладкими стрілами відсилав його до Кали.  Слони налітали на кінних,  багатьох з  них жбурляли 
додолу і тягали, люті, з боку в бік. Або ж, женучи безліч кінних перед собою, ті надзвичайної сили слони 
одних простромлювали бивнями, інших безжалісно топтали. Одних коней разом з вершниками вони, в запалі  
битви, вражали бивнями, а інших, могутні, піднявши у повітря, із силою кидали об землю. І самі ті слони,  
яких з усіх боків піші вої били у їхні вразливі місця, видавали жахливі, сповнені муки крики й бігли геть у всіх  
десяти напрямках.

Коли піші вої, кинувшись тікати в тому грізному бою, неслися по бойовищу стрімкими стрибками, від 
чого їх прикраси зісковзували на землю, то могутні слони, приймаючи ці прекрасні прикраси за кільця-мішені,  
нагинаючись, піддягали й пронизували їх своїми бивнями!14 А інші слони самі одержували тяжкі рани піками, 
списами й дротиками у чоло,  у хобот,  між бивнями  й у місця біля бивнів.15 Інші вої,  озброєні палицями, 
правлячи слонами, були збиті з боків лютими бійцями-колісничними і вершниками, та падали були на землю. 
Інші могутні слони, обрушившись на їздця колісниці, стрімко втоптували його в землю, разом з колісницею,  
обладунком і прапором. Налетівши на колісницю, слони у тій великій битві підчіплювали її бивнями за ярмо і  
могутньо  підкидали  вгору,  о  поважний!  Раз  у  раз  величезний  слон,  простромлений  залізними  стрілами, 
валився на землю, немов розтрощена перуницею вершина гори.

Бійці в тому бою, схопившись з іншими бійцями, били один одного кулаками, тягали за волосся, різали,  
кололи. Інший, піднявши ворога руками у повітря, кидав його потім на землю, топтав груди його ногою і  
вражав його, тремтливого, у голову. Один, о великий царю, топтав ногами вже мертвого, а інший занурював 
свій  меч  у  тіло  ще  живого.  То  була  превелика,  грізна  рукопашна  сутичка,  у  якій  вої  били  один  одного  
кулаками, хапали за волосся, боролися голими руками, о бгарато! І часто воїн, використовуючи всіляку зброю,  
позбавляв у бою життя супротивника, який боровся з іншим і навіть не встигав помітити віроломного нападу.  
Поки кипіла ця безладна сутичка й усі вої захоплені були боєм, усюди на полі, в кожну мить, стояли, ще не  
встигши впасти сотні й тисячі безголових трупів. Обагрені кров’ю обладунки і зброя були прекрасні, як одяг,  
розфарбований  для  святкового  дійства.  Така  була  ця  велика,  люта,  що  змішала  все  без  розбору,  подібна 
божевільному святковому гармидеру битва, наповнюючи шумом увесь світ.

Поранені стрілами вої, не відрізняли вже своїх від чужих, о царю. Жадібні до перемог царі, боролися 
тепер з однією лише думкою: «Наш обов’язок — боротися!». Бійці разили і чужих, і своїх, хто б до них не  
наближався: герої в обох ратях прийшли у повне шаленство. Через зламані колісниці, впалих слонів, коней,  
людські  тіла,  земля,  покрита  місивом  із  плоті  й  крови,  залита  кривавими  потоками,  незабаром  стала  
непрохідною, о великий царю!  Карна перебив панчалів,  Завойовник багатств — тригартів,  а Бгімасена — 
кауравів, о царю, з усім їхнім слонячим воїнством. Так, о великий царю, війська куру і пандавів, прагнучи до 
рішучої перемоги, знайшли при закінченні того дня свою загибель.

Так вістить розділ дев’ятнадцятий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Про багато найгірших, нестерпних нещасть, про загибель синів моїх я почув від тебе, о Санджайє!  Ти 

розповів мені про те, як тривала битва, і нині я переконаний, що роду Куру не існує більше! В тій великій  
битві  Дурьйодхана  втратив  колісницю.  Що  ж  учинив  тоді  син  Дхарми,  і  чим  відповідав  йому  цар 
Дурьйодхана? Як тривала, наприкінці дня, та грізна битва, про це правдиво мені повідай, адже ти майстер  
розповідати, о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
У той час як військові загони, схопившись, вели окремо бій один з одним, син твій Дурьйодхана, о  

володарю народу, зійшовши на нову колісницю, палаючи лютим гнівом, немов отруйний змій, побачив Царя 
справедливости Юдхіштхіру, о бгарато, і крикнув: «Жени, жени скоріше, суто! Достав мене, не барячись, о  
візнику, туди, де під своїм парасолем сяє одягнений у броні цар-пандава!». І примушений царем сута погнав  
чудову  царську  колісницю  прямо  на  Юдхіштхіру.  А  Юдхіштхіра,  запалюючись  гнівом,  немов  могутній 
ошалілий бик, теж квапив візника: «Жени туди, де Суйодхана!». Нарешті два героя, два брата, найчудовіші з  
колісничних бійців,  зблизилися і,  зійшовшись,  сп’янілі  битвою,  чудово споряджені,  почали найвідважніші  
великі лучники, разити взаємно на ратному полі стрілами.

Ось цар Дурьйодхана гострою, на твердому камені заточеною, підковоподібною стрілою розсік у битви 
лук непохитного послідовника дхарми, о поважний! Не міг стерпіти такої зухвалости гнівний Юдхіштхіра.  
Кинувши геть розщеплений лук, син Дхарми, чиї очі налилися кров’ю від гніву, схопив інший лук і, стоячи на  
чолі війська, перерубав ратище прапора й лук Дурьйодхани. Той же, взявши новий лук, заходився у відповідь 
разити  Пандава.  Обоє  вони,  розгнівані,  немов  два  розлютованих  лева,  палаючи  бажанням  перемоги,  
обрушували один на одного зливи стріл. Як два ревучі  бики, ті колісничні бійці шматували один одного і  
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кружляли бойовищем,  не зводячи друг  з  друга  очей.  Пускаючи стріли з  луків  натягнутих до вух,  сильно  
зранили вони один одного і тепер здавалися подібними двом квітучим деревам кіншука, о великий царю! Два  
найчудовіших колісничних бійця, раз у раз видавали серед великої битви грізні левині кличі, ляскали в долоні,  
дзенькали тятивами, сурмили в мушлі й наносили один одному, о царю, жорстокі удари.

І ось нескоримий, стрімкий наче ваджра, цар Юдхіштхіра вразив сина твого трьома стрілами в груди. А 
син твій негайно ж п’ятьма гострими, на камені заточеними стрілами, поранив у відповідь того володаря  
землі. Потім цар Дурьйодхана метнув у супротивника, о бгарато, цілком залізний, смертоносний спис, що 
летів  подібно  полум’яному  метеору.  Цар  справедливости  на  лету  розщепив  його  заточеними  на  камені 
стрілами,  і  відразу  сімома  іншими  поранив  його  самого. Із  грізним  дзижчанням  той  спис  із  золоченим 
ратищем упав на землю, сяючи при цьому немов палаюча комета. Бачачи, що його спис розбито на друзки, 
твій син, о володарю народу, стрілив тоді Юдхіштхіру дев’ятьма гострими бритвоподібними стрілами. Важко 
поранений, той пригноблювач недругів, перший серед силанів, поспішно взяв із сагайдака стрілу, щоб пустити 
в Дурьйодхану.  Могутній,  доблесний цар поклав ту грізну стрілу на лук,  а потім,  розгнівавшись на царя-
суперника, вистрілив. І та стріла, наздогнавши колісничного бійця, царственого сина твого, скаламутила його 
свідомість, а потім пішла в землю. Тоді розлютований Дурьйодхана здійняв свою палицю й, бажаючи враз  
покласти кінець бою, стрімко напав на Пандава. Побачивши, як він наступає з піднятою палицею, наче Антака 
з жезлом у руці, Цар справедливости метнув у сина твого полум’яний, стрімкий, грізний спис, що палахкотів  
подібно великій кометі. Серед великої битви вразив він на колісниці Дурьйодхану, пробив його обладунок.  
Жах стис його серце, він упав і знепритомнів. Тоді Крітаварман поспішно підбіг і став поруч із царственим 
сином твоїм,  скинутим  у  безодню нещастя.  А Бгіма,  схопивши величезну,  прикрашену золотом  палицю, 
стрімко обрушився серед битви на Крітавармана. І знову закипіла сутичка синів твоїх з недругами.

Так вістить розділ двадцятий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 1
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Під проводом Карни, сини твої, хмільні битвою, повернулися й відновили бій, подібний сутичці богів з 

асурами.
Радісно збуджені  звуками  мушель,  іржанням коней,  лементами воїв,  гуркотом колісниць і  ревінням 

слонів, кінні, піші, вої на слонах і колісницях, кинулися вперед на ворогів і обсипали їх ударами всілякого  
оружжя. У тій великій битві, найгідніші чоловіки, стрілами, бойовими сокирами, списами паттіша, усілякою 
зброєю, а також своїми їздовими тваринами розтрощували людей, коней, колісниці та слонів. Чудовий вигляд 
являла земля, яку встеляли вродою подібні до лотосу, сонця чи місяця, білозубі, із прекрасними обличчями, 
носами та очима, прикрашені чудесними сережками і діадемами голови героїв. Тисячі людей, коней і слонів 
бігли,  підігнані ударами сотень булав,  дрюків,  списів,  дротиків,  «пазурів»,  бхушунд  і  палиць.  І текли там  
широкі  потоки  крови.  Те  численне,  жахливе  видом,  жорстоко  зранене  воїнство,  у  якому вої  на  слонах  і 
колісницях,  кінні  й  піші  — всі  були  вбиті,  уподібнилося  царству володаря  пітарів  у  час  загибелі  всього 
живого.

Потім, о боже серед людей, все твоє військо й сини твої, бики з роду Куру, прекрасні мов сини богів,  
прямуючи  попереду незліченної  раті,  кинулися  в  битві  на  сина  Шині. Чудесний  вигляд  мало  те  військо, 
блискуче й грізне, складене з безлічі доблесних мужів, коней, колісниць і слонів, подібне раті богів або асурів,  
в якому ревіли немов здиблені, солоні води океану.  І ось у битві,  рівний доблестю владарю небожителів,  
подібний до молодшого брата найгіднішого з Тридцяти, син Сонця обсипав найвідважнішого воїна з роду 
Шині стрілами, схожими на сонячні промені. Але бик з роду Шині негайно й сам огорнув, серед битви, того  
найгіднішого чоловіка разом з колісницею його,  конями й візником, хмарою всіляких стріл, пекучих наче  
зміїна отрута. Тоді друзі твої, вої-колісничні, у супроводі слонів, колісниць, піших воїв і вершників, спішно 
кинулися на допомогу до бика серед колісничних бійців Васушени, який був поранений стрілами бика з роду 
Шині. Але на це, подібне до океану військо, раніше уже стрімко атаковане іншими, напав могутній воїн, друг  
сина Друпади, і вчинив він превелику бійню людям, слонам, коням і колісницям.

І тут, зробивши спершу щоденні обряди і вклонившись за всіма правилами володареві Бгаві, ударили 
навперейми війську твоєму, два найгідніших мужа — сповнені рішучости винищити ворогів — Арджуна і  
Кешава. Із завмиранням серця спостерігали тоді вороги, як наближається тягнена білими кіньми, гуркітлива 
мов грозова хмара, колісниця з розвіяним на вітрі прапором і знаменами.

Задзвенівши тятивою Гандіви й немов би пританцьовуючи на колісниці, Арджуна серед битви заповнив 
стрілами  своїми  небо,  а  також  усі  головні  та  проміжні  сторони  світу.  І  розтрощив  він  стрілами  подібні 
віманам, оснащені прапорами, озброєнням і різними пристроями колісниці, разом з їхніми візниками, подібно 
тому як вітер знищує хмари. Слонів з погоничами, з переможними прапорами, озброєнням і знаменами, коней 
з вершниками й пішими воями — усіх відіслав він стрілами своїми в оселю Ями.

Проти  цього  непереборного,  подібного  розгніваному  Антаці  магаратхи,  один  на  один  виїхав 
Дурьйодхана, цілячи його всілякого роду стрілами. Арджуна, сімома стрілами потнувши його лук, візника,  
прапор і коней, потім ще однією стрілою зрубав його парасоль. Взяв він також дев’яту, чудову, смертоносну 
стрілу і пустив її в Дурьйодхану. Але її розщепив на сім уламків син Дрони. Тоді, розбивши лук сина Дрони і  
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вразивши стрілами його чудових коней, Пандава розрубав потім також і грізний лук Кріпи. Він розбив лук  
сина Хрідіки та повалив також його прапор і коня. Розщепивши дивовижну стрілу Духшасани, він напав потім 
на сина Радхи Карну. Тоді, залишивши Сатьякі, Карна поспішно вразив трьома стрілами Арджуну, двадцятьма 
— Крішну й знову трьома — Партху.

Тут і Сатьякі наблизився і поцілив Карну дев’яносто дев’ятьма грізними, гострими стрілами, а потім  
поранив  ще  сотнею.  І  за  ним  усі  хоробрі  чоловіки  з  війська  синів  Панду  почали  дружно  разити  Карну. 
Юдхаманью  і  Шикхандін,  сини  Драупаді  та  прабхадраки,  Уттамауджас  і  Юютсу,  близнюки  і  Паршата,  
воїнство Чеди, Каруши, матсьїв і кекайїв, могутній Чекитана і вірний обітницям Цар справедливости — всі  
вони, супроводжувані піхотою, грізною своєю доблестю, кіннотою і військом слонів, єдині у своєму бажанні 
вбити Карну, викрикуючи погрози, оточили його серед битви і обсипали ударами всілякої зброї. Але Карна, 
знову й знову розбиваючи ту зливу різної зброї гострими стрілами, зім’яв їх усіх наче вітер трощить дерева.  
На очах у всіх розлютований Карна знищив і колісничних бійців, і слонів з погоничами, і коней з вершниками,  
і хмари ворожих стріл. І майже всі вої пандавів, жорстоко поранені, втративши зброю, биті полум’яною міццю 
зброї Карни, кинулися тікати.

Тоді Арджуна відбив зброю Карни своєю і заповнив небо, землю і весь простір зливами стріл. Ті стріли 
обрушувалися  на  ворогів,  немов  залізні  булави,  дрюки,  шатагхни,  грізні  ваджри  й  інша  подібна  зброя.  
Поцілені цими стрілами, всі вої в тому війську,  піші й кінні,  на слонах і колісницях, замруживши очі від  
страху, металися по всьому полю у сум’ятті. Одні вої, кінні, піші і на слонах, приймали той згубний для них 
бій і падали убиті стрілами, а інші зі страху тікали.

В той час як вони, розпалені жагою перемоги, захоплені були боєм, сонце досягло Гори Заходу і зникло.  
Через сутінки, о великий царю, а особливо через пил, ми нічого не могли більш роздивитися ні доброго, ні 
поганого. Славні лучники, злякавшись нічної битви, дружно відступили,  несучи  у  сагайдаках не випущені 
стріли, о бгарато! Коли на заході дня каурави пішли з поля, партхи, о царю, радуючись перемозі, яка дісталася  
їм,  повернулися  у свій табір.  Різноманітними звуками  музичних інструментів,  левиними кличами,  рухами  
танцю вони висловлювали презирство ворогам і віддавали хвалу Ачьюті з Арджуною. Після того як герої  
відвели  свою  рать  у  табір,  усе  військо  й  царі  —  володарі  людей,  вирекли  благословення  пандавам. 
Відступивши і увійшовши в табір, ті володарі людей, куру-пандави, задоволені, розташувалися на нічліг. Тоді  
сонми якшів, ракшасів, пішачів та хижих звірів зійшлися на те грізне бойовище, подібне до місця грищ Рудри.

Так вістить розділ двадцять перший у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 2
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Воістину, варто Арджуні лише захотіти — і він перебив усіх наших! Коли він зажадає крови, від нього  

не врятується в битві й сам Антака! Партха один викрав Бхадру, без чужої допомоги наситив Агні! Власними 
силами скорив він усю землю і  всіх царів зробив данниками! Один,  власник чарівного лука,  перебив він 
ніватакавачів! Один боровся із Шарвою, який був у вигляді кирати! Один, самотужки, оберігав він спокій усіх  
бгаратів, і один задовольнив Бгаву! Ним одним переможені всі сини мої, палаючі грізною міццю! Немає в  
цьому їхньої провини, але немає і заслуги. Повідай мені, що ж іще вони вчинили?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Побиті,  поранені,  зломлені,  втративши обладунки,  зброю й коней,  гордії,  переможені  недругом,  — 

каурави  мучилися  скорботою.  Сумно  звучали  їхні  голоси.  Знову  зібралися  вони  у  своєму  таборі,  щоб 
радитися, і були при цьому подібні до змій позбавлених зубів і отрути, втоптаних ногами у порох.

Тут, до болю стиснувши одну долоню іншою, дихаючи важко наче розсерджений змій, і не зводячи очей 
із сина твого, звернувся до них Карна: «Завжди стриманий, твердий, спритний і стійкий Арджуна, і завжди в  
належний  момент  примушує  його  до  дій  Адхокшаджа  (Крішна).  Сьогодні,  випустивши  тисячі  стріл,  він 
перехитрив нас, але завтра, о володарю землі, я зруйную всі його підступи!». Відповівши на ці слова: «Хай 
буде так!», Дурьйодхана дозволив гідним царям вийти. Щасливо провівши ніч, ранком вони, радісні й бадьорі, 
вийшли на битву.

Вони побачили нескориму рать, яку найперший серед куру, Цар справедливости, з великою ретельністю 
вишикував для бою, дотримуючись приписів Бріхаспаті  й Ушанаса.  Тут  і  згадав Дурьйодхана про завжди  
врівноваженого згубника недругів Карну, чиї плечі могутні мов у бика. Як у біді звертаються до друга, так 
спрямував цар помисли свої до великого лучника Карни, сина сути, що у битві рівний Пурандарі, силою —  
сонму марутів, а доблестю — Картавірьї.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли ви,  нерозумні,  звернули в ту мить думки  ваші  до Карни Вайкартани,  ви дивилися на нього з 

надією, як змерзлі від холоду — на висхідне сонце. Як же після відводу військ і поновлення битви боровся 
тоді Карна Вайкартана, о Санджайє? І як усі пандави билися проти Сина сути? Адже міцнорукий Карна один 
здатний перебити всіх партхів, разом із сомаками. Вважають, що міць його рук дорівнює силі Шакри й Вішну.  
Те ж можна сказати про доблесть цього великого героя і про грізну його зброю. І ось, коли він побачив, як  
жорстоко поранений Пандавою Дурьйодхана,  і  як сини Панду у  великій  битві  блищать доблестю,  і  коли  
Дурьйодхана, знову обійнятий гординею, вдався у битві до його захисту, тоді Карна зухвало задумав здолати  
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всіх партхів із синами їх та з Кешавою. Але, на жаль, горе нам велике: не зміг Карна силою своєю здолати в  
битві синів Панду.  Воістину, всесильна доля! На жаль, нині позначаються згубні наслідки гри! На жаль, з  
вини Дурьйодхани призначено мені стерпіти найжорстокіші страждання, що батують ніби списи, о Санджайє!  
Але ж сина Субали завжди вважали знавцем державної  мудрости,  і  однак,  раз у раз я чую,  о люб’язний 
Санджайє, про поразку і загибель моїх синів у небувалих січах! Немає нікого, хто на ратнім полі став би проти  
пандавів. Вони вриваються у ряди бійців, як у юрбу жінок! Воістину, всесильна доля!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Ми часто мудрі по шкоді, за вчинене раніше, але не можна цього робити, такі думки згубні. Те, що ти  

зробив, тепер,  по роздумам, здається тобі необачним. Але ж колись,  діючи, ти не задавався питанням, чи  
правильно чиниш чи ні. Адже не раз рекли тобі, о царю: «Не ворогуй з пандавами!», але ти, в омані своїй, ці  
слова про пандавів не почув, о володарю народу! Через тебе, через зроблені тобою, стосовно дітей Панду,  
жорстокі лиходійства, учинилася тепер земним царям страшна погибель! Але тепер, коли все вже відбулося,  
не віддавайся суму, о туре-бгарато! Почуй, о непохитний, усе про те, як сталося те грізне побоїще.

Коли розвиднило,  міцнорукий  Карна  наблизився до царя Дурьйодхани й мовив:  «Сьогодні,  о  царю, 
зійдуся я в бою зі славним Пандавою і або вб’ю того героя, або він уб’є мене. Через безліч інших діянь, які  
варто здійснити і  мені,  і  Партсі,  двобій наш із  Арджуною не міг  відбутися  раніше,  о  царю! Послухай,  о  
володарю народу, що я скажу тобі за своїм розумінням: «Не вбивши у битві Партху, я не повернуся назад, о  
бгарато!  Оскільки  в  цьому  війську  вбиті  всі  хоробрі  мужі  й  тільки  я  стану  на  ратному  полі,  Партха 
безсумнівно вийде проти мене, позбавленого списа Шакри! Довідайся ж, володарю людей, про те, що дає  
вигоду тобі, а з іншої сторони про перевагу в зброї і засобах, якими володіє Арджуна!».

У  влучності  стрільби  в  ціль,  у  швидкості  рук,  дальності  польоту  стріл,  у  спритності  й  у  знанні  
військового мистецтва Савьясачин не може зрівнятися зі мною! Ось цей лук, іменований Віджайя, — понад  
усією  зброєю на  світі.  Дбаючи  про  благо  Індри,  його  створив  сам  Вішвакарман.  Із  цим  луком,  о  царю,  
Звершник ста жертвопринесень здолав сотні дайтьїв. Від одного звуку його тятиви дайтьї втрачали здатність 
розрізняти напрямки! І  цей безцінний,  найчудовіший, дивовижний лук,  Шакра дарував  Бхаргаві  (Рама),  а 
Бхаргава передав мені. Ним же я і поборюся з найбільшим з воїв, міцноруким Арджуною, як колись Індра 
бився з полками всіх дайтьїв. Цей грізний лук, дарований мені Рамою, перевершує Гандіву. Адже саме цим  
луком тричі по сім разів скорена була вся земля! Цим луком, дарованим Рамою, про чудесні діяння якого сам  
Бхаргава мені повідав, я й буду битися проти Пандава!

Сьогодні порадую я, о Дурьйодхано, тебе й родичів твоїх, убивши в бою переможного воїна, відважного 
Арджуну. Вся земля, з горами, лісами, островами і морями стане відтепер володінням твоїх синів і онуків, о  
царю, і не буде їм на ній суперника! Нині не бачу я нічого недосяжного, особливо — коли мова йде про те,  
щоб зробити тобі приємне. Так людина, що пізнала Атман і істинно віддана дхармі, упевнена, що неодмінно  
досягне досконалости. Не витримає Пхалгуна зустрічі зі мною в битві, як дерево не витримує дотику полум’я.  
Потрібно, однак, сказати й про те, у чому я йому поступаюся.

Тятива його лука — чарівна, два сагайдаки — невичерпні, чудесний лук не має собі рівних, адже це — 
Гандіва, якому ніщо не заподіє шкоди в бою. А в мене — найчудовіший, великий, чарівний лук Віджайя, і  
завдяки цьому луку  я  сильніше Партхи,  о  царю! Але дізнайся від  мене  й  те,  в  чому відважний Пандава 
перевершує мене. Віжки його колісниці тримає в руках усім світом шанований Дашарха. Чарівна колісниця,  
дарована йому Агні, з усіх боків невразлива, прикрашена золотом, коні її швидкі наче думка, о герою, сяючий 
чарівний прапор його із зображенням мавпи, дивує своїм виглядом. Сам Крішна, творець цього світу, береже  
його колісницю, але й при всіх цих перевагах ворога, я готовий поборотися з Пандавою!

Однак,  відважний Шалья,  окраса  зборів,  дорівнює йому,  і  якщо він  буде  в  мене  візником,  то  твоя 
перемога забезпечена. Тож нехай Шалья,  нескоримий для недругів,  буде моїм візником. І нехай везуть  за  
мною на візках залізні стріли, оснащені пір’ям грифа. Нехай по п’ятах за мною постійно слідують добірні  
колісниці  із  запряженими в  них  кращими кіньми,  о  Індро  царів,  туре-бгарато!  Завдяки  цим перевагам  я 
перевершу Партху: як Шалья вище Крішни, так і я буду вище Арджуни! Як Дашарха, згубник ворожих героїв, 
володіє  таємними  знаннями  коней,  так  само  знає  коней  і  боєць-колісничний  Шалья.  Немає  нікого,  хто 
зрівняється міццю рук із царем мадрів, і немає такого власника лука, який зрівнявся б зі мною у володінні  
цією зброєю. І немає нікого, хто б рівний був Шальї в керуванні кіньми. А тому колісниця в мене буде краще,  
ніж у Партхи! Я бажав би, о згубнику недругів, щоб ти все це виконав. І якщо так буде зроблено — тоді  
здійсняться всі мої бажання! І ти побачиш, що я вчиню у битві, о бгарато: я здолаю сьогодні пандавів, усіх до  
єдиного!».

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Я все зроблю так,  як ти вважаєш за потрібне, о Карно! Колісниці із сагайдаками й добрими кіньми 

будуть  слідувати за тобою, о Сину сути! І нехай везуть за тобою на візках залізні стріли, оснащені пір’ям 
грифа! І сам я, і всі ми, царі-володарі землі, підемо за тобою, о Карно!

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Потім син твій, могутній цар, о володарю, підійшов до царя мадрів і мовив йому таке слово.

Так вістить розділ двадцять другий у Карнапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 3
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Шанобливо наблизився син твій, о великий царю, до царя мадрів і, сповнений дружелюбности, сказав  

йому таке  слово:  «О  причетний  великій  долі!  Вірний  обітницям!  Примножувачу  суму  недругів!  О царю 
мадрів, відважний у битвах, що вселяє страх у ворожі раті! Ти чув, красномовний, що сказав Карна: з усіх цих 
царів-левів  він  обирає  тебе!  А  тому  —  на  погибель  партхам  і  для  блага  мого,  зволь,  о  найкращий  з 
колісничних бійців, охоче виконати обов’язки візника!

Немає на світі іншого, хто міг би як ти, о поважний, управлятися з віжками його колісниці. Так оберігай 
же від усіх небезпек Карну, як Брахма оберігав Шанкару! Як Крішна, наймайстерніший із власників віжок, — 
друг Партхи, так і ти, від нападу з кожної зі сторін, оберігай Радхейю! Бгішма, Дрона, Кріпа, Карна, ти, о  
поважний, і відважний Бходжа, Шакуні — син Субали, син Дрони і я — ось була головна наша сила, і ми 
поділили між собою ворогів, о проводирю ратей, на дев’ять частин. Немає вже частки Бгішми й великого 
духом Дрони. Перевершивши покладені їм частки, ці двоє винищили й моїх ворогів. Два цих старих чоловіка-
тигра вбиті за допомогою обману. Зробивши небувалі подвиги, вони пішли звідси на небеса, о безгрішний!  
Багато інших чоловіків-тигрів з нашого війська, які чинили, не щадячи сил, небачені діяння, убиті в битві  
ворогами і позбувшись життям, також пішли з поля прі на небо. Міцнорукий Карна, найбільший колісничний 
боєць у всесвіті, один, не вважаючи тебе, о чоловіче-тигре, залишився дбати про наше благо, і в ньому, о  
володарю мадрів, укладена тепер уся моя надія на перемогу!

Оскільки колісницею Партхи править сам Крішна, то Партха, завдяки йому, надійно захищений у битві, 
о царю. Ти свідок тому, які зробив він діяння. Ніколи ще раніше Арджуна не розтрощував так у битві ворогів.  
Нині, о володарю мадрів, що не день, ми бачимо, як він розвертає їх на втечу. Але за Карною і за тобою, о  
блискучий, залишаються ще ваші частки, і їх ви з Карною, спільними зусиллями, винищте у бою! Як гине 
морок,  о  поважний,  коли  з’являться  Сурья  і  Аруна,  так  хай  згинуть  Каунтейї,  разом  з  панчалами  і 
срінджайями!  Карна — кращий з колісничних бійців,  ти — кращий з візників,  і  в усьому світі  не знайти  
подібної вам пари! Як Варшнейя в будь-яких напастях оберігає Пандаву, так і ти, о поважний, зберігай у битві  
Карну Вайкартану! Якщо ти станеш при ньому візником, то повір слову моєму: він буде нескоримий у битві  
навіть для богів, очолюваних Шакрою, — що й казати про пандавів, о володарю землі!».

Слухаючи слова Дурьйодхани, Шалья сповнився люті. На чолі його з’явилися три гнівні зморшки, він  
розмахував  руками,  крутив  величезними  очима,  налитими  з  люті  кров’ю.  Гордий  своїм  родом,  владою, 
освіченістю і силою, міцнорукий Шалья так відповідав цареві: «Ти нехтуєш мною, о сину Гандхарі, ти, певно,  
не віриш у мої сили, якщо нерозважливо говориш мені: «Служи візником!». Ти вихваляєш Карну, вважаючи 
його вище нас,  але ж не визнаю Радхейю рівним мені  у битві!  Признач мені  більшу,  ніж колись,  частку 
ворогів, я переб’ю їх у бою та піду додому, о володарю землі! Або ж нехай я один вийду боротися, о радосте  
куру. Помилуйся сьогодні моєю доблестю, коли я буду в битві спопеляти ворогів!

Людина,  подібна  мені,  не  буде  діяти,  коли не  рухає  нею щира,  сердечна прихильність,  тому — не 
ображай мене сумнівом! Ніколи під час битви не виявляй мені зневаги. Подивися на ці руки мої, міцні як  
ваджра!  Поглянь на  мій  прекрасний лук,  на стріли,  подібні  до отруйних  змій!  На  колісницю мою,  в  яку 
запряжені швидкі мов вітер,  добрі коні!  На палицю мою поглянь,  о сину Гандхарі,  прикрашену золотими 
накладками! Своїм ратним запалом я міг би в гніві розколоти землю, потрощити гори, висушити океан, о  
царю! Знаючи, що я такий, що можу сам подолати ворогів, навіщо ж ти ставиш мене візником до незначного  
сина Адхіратхи? Ти не повинен, о Індро царів, впрягати мене в ганебне ярмо. Будучи вище його, я не знесу  
підпорядкування цьому негіднику!

Того,  хто за закликом серця пішов у владу до вищого,  поставити в підпорядкування до нижчого — 
значить вчинити гріх проти природного стану речей! Брахма, як кажуть шруті,  зробив брахманів — з уст,  
кшатріїв  — з  грудей,  вайшьїв  породив  зі  стегон,  а  шудр  —  зі  стіп.  Від  них  пішли  потім  розділи  варн, 
народжувані від висхідних і низхідних шлюбів, від змішання цих чотирьох варн одна з одною, о бгарато!  
Кшатріям приписи пропонують бути захисниками народу,  збирачами багатств і дарувальниками. Брахмани 
поставлені на цій землі облагодіяти рід людський здійсненням жертовних обрядів, навчанням і прийняттям 
незаплямованих  дарів.  Доля  вайшьїв  —  випасання  худоби  й  усілякі  дари.  Шудри  поставлені  слугами  
брахманам, кшатріям та вайшьям. А призначення сут  — служити брахманам і кшатріям, але не шудрам і  
вайшьям.  Слухай  же  слова  мої,  о  безгрішний!  Мене,  чиє  помазання  походить  з  роду  святих  царствених 
мудреців, прославленого колісничного бійця, якому повинні служити і підносити хвалу співаки, мене, такого, 
який я є,  ти не повинен призначати,  о викорінювачу ворожих родів, візником до Сина сути!  Маючи таку 
образу, я нізащо не буду боротися! З твого дозволу, о сину Гандхарі, я їду додому!».

Із цими словами Шалья, чоловік-тигр, окраса зборів, розгніваний, швидко піднявся й пішов геть із цих 
зборів царів. Але твій, син, з любови й глибокої поваги втримавши його, звернувся до нього із ласкавою,  
примирливою мовою, що є воістину кращий засіб для досягнення будь-якої бажаної мети: «Так, безперечно 
все так, як ти сказав, о Шальє! Але в мене був особливий намір, зрозумій його, о володарю народу! Ні, Карна 
не перевершує  тебе,  і  для сумнівів у мене немає приводу:  цар і  володар мадрів ніколи не зробить нічого 
негідного! Пращури твої, найгідніші мужі, завжди чинили згідно істини. Тому ж бо, я думаю, і кличуть тебе  
Артаяні.16 А позаяк ти,  о подавцю гордости,  завжди був  на цій землі разючим списом для недругів,  тебе 
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кличуть  ще  й «Шалья»  (спис),  о  володарю землі!  Заради  мене,  о  знавцю дхарми,  щедрий  дарувальнику,  
виконай все те, що ти мені колись обіцяв! Ми обрали тебе правити в битві цими незрівнянними кіньми не 
тому  що  Радхейя  або  ж  я  сам  перевершуємо  тебе  в  доблесті.  Адже,  як  Карна  перевершує  чеснотами  
Завойовника багатств, так ти, друже мій, перевершуєш Васудеву, як відомо усьому світові.  Карна перевершує 
Партху у володінні зброєю, ти ж, о муже-туре, перевершуєш Крішну силою та умінням правити кіньми.  Нехай 
велемудрому Васудеві відкрите таємне знання коней, та ти, о царю мадрів, без сумніву знаєш удвічі більше за  
нього!».

Ш а л ь я  м о в и в :
Сказавши  про  мене  в  присутності  всього  війська,  що  я  перевершую  сина  Деваки,  ти  зробив  мені 

приємне, о каураво, сину Гандхарі! Виконуючи твоє бажання, о герою, я займу місце візника при славному  
Радхейї, коли він буде боротися з найголовнішими з пандавів. Але стосовно Вайкартани, о герою, ставлю я  
одну умову: хай буде мені дозволено вести при ньому будь-які розмови, які я побажаю.

С а н д ж а й я  с к а з а в :
І син твій, о царю, кращий з бгаратів, у присутності Карни відповідав синові царя мадрів: «Хай буде  

так!».
Так вістить розділ двадцять третій у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 4
Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Слухай, о могутній володарю мадрів, я ще розповім тобі про те, що трапилося за давніх часів, коли була  

битва богів з асурами. Передаю все достоту так, як розповідав моєму батькові великий мудрець Маркандейя, а 
тому, о найгідніший царствений мудрецю, ти повинен сприйняти це без тіні сумніву!

Була у богів з асурами велика битва. А почався той бій на початку часів через Тараку, о царю! І ось, як  
ми чули, боги здолали в ньому дайтьїв. Після того як потерпіли дайтьї поразку, троє синів Тараки: Таракакша,  
Камалакша  і  Відьюнмалін,  о  царю,  віддалися  суворому подвижництву,  прийняли  найсуворіші  обітниці  й 
самокатуванням  зовсім  виснажили  тіла  свої,  о  згубнику  недругів!  Їхні  обітниці,  подвиги  й  смиренність  
сподобалися  Прабатькові.  Й  ось  він,  з’явившись  Дарувальником,  запропонував  кожному  вибрати  собі  
дарунок, о царю! Тоді вони всі разом попросили в Прабатька всесвіту такий дарунок: хай будуть вони серед 
усіх інших істот безсмертними. І відповідав їм великий бог, владар світів: «Не буває безумовного безсмертя!  
Відмовтеся від свого прохання, о асури! Виберіть інший дарунок, такий же бажаний!». Після багатьох довгих  
міркувань, вклонившись володареві усіх світів, вони, о царю, звернулися до нього з таким словом: «О Боже-
прабатьку,  ми просимо в тебе такий дарунок: хай будемо ми, затвердившись у трьох містах, спустошувати 
набігами всю землю, захищені твоєю благодаттю! Коли ж мине тисяча років, хай зійдемося ми знову один з  
одним і хай зіллються три міста воєдино, о безгрішний! І  їх,  з’єднаних разом, хай уразить тоді Бхагаван,  
кращий з богів, однією стрілою. Від нього нехай прийде нам загибель!». «Хай буде так!», — відповів їм бог і  
пішов на небо.

Зраділи  брати  отриманому  дарунку,  порадилися  між  собою  та обрали  для  створення  трьох  міст 
високошанованого  всіма  дайтьями  і данавами  великого  асура Томлю,  безсмертного  Вішвакармана.  І  ось, 
міццю свого подвижницького запалу, створив мудрий Майя три міста: одне — із золота,  друге — зі срібла, 
третє — із заліза. Золоте місто було на небі, срібне — у повітряному просторі, а залізне стояло на землі, о  
царю, на колі.17 Кожне з них було завширшки у сотню йоджан, з високими покрівлями будинків, квадратними 
вежами, міською стіною та в’їзними ворітьми, кожне щільно забудоване, але не тісне, добре для перебування, 
прикрашене усілякими палацами та брамами. У кожному з міст був свій цар. Прекрасним золотим містом  
правив великий духом Таракакша, о царю, срібним — Камалакша, залізним — Відьюнмалін.

Ці три царя дайтьїв, ратним запалом своїм, незабаром підкорили собі всі три світи й правили безліч  
років, як би уособлюючи собою Праджапаті.  У це їхнє потрійне місто, під захист його укріплень, стікалися 
звідусіль мільйони, десятки, сотні мільйонів неперевершених у своїй відвазі данавських вождів, які зажадали 
панування над світом. І всім їм, той же Майя, поставляв усе необхідне. Під його опікою жили вони, ні перед 
чим не відаючи страху. Варто лишень було кому-небудь із мешканців потрійного міста в думках зажадати 
чогось, як негайно Майя виконував його бажання за допомогою чарів.

Був у Таракакши син, могутній воїн на ім’я Харі. Він віддавався найсуворішому подвижництву й тим  
власкавив Прабатька. Власкавивши бога, попросив він у нього дарунок: «Нехай у нашому місті буде такий 
ставок, з якого кожний убитий зброєю, будучи кинутим туди, вийде живим ще більше сильним, ніж колись!».  
Одержавши цей дарунок, Харі, відважний син Таракакши, влаштував такий ставок, у якому оживали мертві, о  
володарю! Варто тепер було кинути вбитого дайтью в цей ставок, і він, який би вигляд не мав, під якою 
личиною не ховався б, відразу воскресав у тому ж вигляді.

Спорудивши такий ставок,  мешканці потрійного міста підкорили собі  усі  світи. Завдяки небувалому 
подвижництву досягли вони досконалости й змусили тремтіти перед собою богів. І ніяк не можна було,  о  
царю,  знищити  їх  у  битві.  Втративши  в  жадобі  й  осліпленні  розум,  почали  вони  без  сорому  й  совісті  
спустошувати навколо всі населені місця. Завжди й усюди примушуючи тікати богів із супутніми їм сонмами,  
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горді знайденим дарунком, вони блукали, де б їм не схотілося. Такі милі серцям небожителів гаї богів, святі  
оселі мудреців, жертовні стовпи, селища людей — усе знищували, зневажаючи межами, підступні данави.

Тоді пішли боги, всі разом до Прабатька, о приборкувачу недругів, розповісти про образу, яку чинять їм 
богоненависники. Вклонилися вони до землі володареві Прабатькові, усе по-правді йому повідали й запитали:  
який є засіб згубити данавів. Володар вислухав богів і відповідав їм: «Злостиві асури, ненависники премудрих 
богів! Вічно вони турбують, вічно чинять вам утиски. Я, безсумнівно, неупереджено ставлюся до всіх істот, 
але зараз скажу вам:  треба згубити нечестивців! Оберіть бійцем за вас,  невтомного в діяннях,  головного,  
Переможного Стхану, і він знищить богоненависників, о адітьї!».

Вислухавши ці слова, боги із Шакрою на чолі, під проводом Брахми, звернулися у пошуках захисту до 
Бикознаменного.  Дружно  віддалися  вони,  повторюючи слова  споконвічних  Вед,  суворому подвижництву.  
Разом  зі  святими мудрецями  знавці  дхарми спрямували  дух  свій  до  Бгави.  Належними випадку  словами 
вмилостивили вони того, хто рятує від страху у хвилину небезпеки, того великого духом, хто є Дух всесвіту,  
хто проймає своїм духом усе, того, хто шляхом небувалих аскетичних подвигів досяг єднання з Атманом, хто 
пізнав Санкхью Атмана, хто цілком керує своїм духом.

Нарешті з’явився їм не подібний у світі нікому, незаплямований, чистий, у сяйві свого духовного запалу 
Володар,  Чоловік  Уми.  Хоча  і  єдиний  Бог,  у  різних  образах  пізнали  вони  його.  Кожний  з  них,  украй 
здивований,  споглядав  його,  великого  духом,  в  особливому  образі.  Перед  ним,  ненародженим,  царем  і  
володарем світу, вмістищем усього сущого, боги й брахманічні мудреці схилили голови свої до землі. А коли, 
ушанувавши  його  вітанням,  вони  встали  з  колін,  володар  Шанкара  сказав  їм  із  посмішкою:  «Кажіть  — 
слухаю!». З дозволу Триокого вони, в замішанні від хвилювання, вигукнули: «Слава, слава тобі, володарю! 
Уклін  тобі,  Боже  над  богами,  тобі,  озброєному  луком,  тобі,  сповненому  гніву!  Руйнівникові  
жертвопринесення  Праджапаті,  шанованому  всіма  праджапаті!  Слава  тобі,  о  прославлений,  славлений  і  
славетний  у  віках,  тобі,  о  Смерте,  о  Рудро-Вілохіто,  Синьошиїй,  с  тризубцем  у  десниці!  Тобі,  велеокий,  
невідворотний,  нездоланний,  озброєний  найкращим  оружжям.  Тобі,  о  життєдайне  Сім’я,  о  Брахмо,  о 
Брахмачарине!  Тобі,  Непомірний,  Владико,  Правителю,  Одягнений  у  шкури,  Невпинно  подвижництвом 
сповнений, Вірний обітницям, Одягнений у звірячі шкури! Тобі, Триокий, тобі, батько Кумари, який тримає у 
долоні чудову зброю, тобі, хто проганяє сум стражденних, хто винищує сонми брахманоненависників! Слава  
тобі,  володареві  людей,  цареві  над  деревами  —  владиками  лісів.  Вічна  слава  тобі,  володареві  корів  та 
жертвопринесень!  Слава  тобі,  Триокий,  наділений грізним запалом,  проводирю ратей!  Думками,  словами, 
справами ми віддаємося тобі: наказуй нам!».

Тоді Бхагаван, задоволений, привітав їх словами: «Ласкаво прошу!», і сказав: «Відкиньте ваші страхи!  
Кажіть,  що  мені  для  вас  зробити?».  І  ось,  коли  він,  великий  духом,  запропонував  сонмам богів,  святих  
мудреців і пітарів вибрати дарунок, Брахма, віддавши шану Шанкарі, звернувся до нього з такою, до блага 
всесвіту спрямованою мовою: «О володарю богів, за твоїм бажанням я зведений на цю посаду Праджапаті.  
Своєю владою дав я данавам великий дарунок. Знищити їх, котрі зухвало зневажають межами, належить тобі 
й нікому іншому.  Лише ти,  о  володарю минулого і  майбутнього,  можеш погубити недругів!  Вияви свою 
милість, о боже, володарю богів, тим небожителям, які прийшли до тебе щоб молити про захист, а данавів, о  
Володарю тризубця, знищ!».

В е л и к и й  б о г  в и р і к :
Ось моє рішення: всіх цих недругів ваших, належить винищити. Але одному мені не під силу погубити  

цих богоненависників. Краще ви самі дружно, спільними зусиллями й завдяки силі моєї зброї здолайте в битві  
тих ворогів. Велика сила в єднанні!

Б о г и  м о в и л и :
Скільки не є в нас запалу й сили, у них, ми знаємо, проти нашого — удвічі. Адже колись ми пізнали 

їхній запал і їхню міць!
Б х а г а в а н  с к а з а в :
Ці нечестивці, які образили вас, підлягають повному винищенню! Візьміть половину ратного запалу 

мого й сили — та вбийте всіх цих недругів.
Б о г и  р е к л и :
Ми не зможемо, о великий володарю, умістити половину твого ратного запалу. Краще ти сам, взявши 

половину нашої загальної сили, вразь ворогів!
Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
На ці слова, о найгідніший з царів, відповідав їм володар богів: «Хай буде так!». Взяв він половину їх 

загальної сили і наростив свій ратний запал. Тепер цей бог силою перевершив усіх. З того часу його й кличуть  
Магадевою. І сказав Магадева: «З луком і стрілами у руках стоячи на колісниці, я винищу в битві недругів  
небожителів! Побачте духовним поглядом ці мої лук, стрілу та колісницю, а також — як я сьогодні повалю 
додолу ворогів!».

Б о г и  м о в и л и :
Прийнявши різні подоби, які тільки можливі в потрійному світі, ми побудуємо тобі, о володарю богів,  

потужну  колісницю,  чудову,  хитро  влаштовану,  утвір  Вішвакармана!  І  ось  тигри  серед  премудрих  богів 
взялися будувати колісницю. Несуча на собі все живе богиня Земля з горами, лісами й островами, увінчана 
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великими  містами,  стала  передком  колісниці,  гора  Мандара  —  її  віссю,  річка  Маганаді  —  її  задньою  
частиною, головні й додаткові сторони світу — покриттям, полум’яні планети стали дошками днища, зірки — 
захисним огородженням, дхарма, артха й кама, спільно, а також усілякі рослини, різні квіти, плоди й парості  
— передком з потрійним дишлем. Сонце й місяць стали на цій найчудовішій з колісниць колісьми, а день і ніч  
— її  правим і  лівим боками. Десять царів нагів,  на чолі  з  Дхрітараштрою, були міцним дишлем, небо — 
ярмом, Самвартака і Балахака — ременями ярма. Стійкість, Тямовитість, Твердість, Скромність були кілочком 
дишля.  Небозвід,  строкатий від зірок,  накшатр і  планет,  служив шкурою.  Володарі  світу,  царі  богів,  вод, 
мертвих і скарбів, перетворилися на коней, Сінівалі, Ануматі, Куху та вірний обітницям Рака, а також Рохака і 
Кантхака стали кінською упряжжю. Діяння, Істина, Подвижництво й Користь стали віжками, Свідомість — 
місцем колісничного бійця, Сарасваті — паріратхьєю. Вітер віяв яскраві, багатобарвні прапори. Прикрашена 
блискавкою й «луком Індри», та колісниця виливала полум’яне сяйво.

Ось так, о чоловіче-тигре, великий царю, була створена богами, для знищення недругів, ця найчудовіша 
колісниця. Склавши в колісницю свою чудесну зброю, Шанкара встановив на ній свій прапор зі знаком бика,  
аж до самого неба. Жезл Брахми, жезл Кали, жезл Рудри і Лихоманка стали стражами з боків його колісниці,  
повернувшись  на  всі  сторони  світу.  Охоронцями  коліс  у  того  великого  духом  бога  стали  Атхарван  з 
Ангірасом,  а  передовими  йшли  Рігведа,  Самаведа  та  прадавній  Переказ.  Ітіхаса  і  Яджурведа  були 
«охоронцями тилу».  Божественні Вислови і Знання рухалися уздовж боків колісниці. Стрекалом візника й  
іншими пристосуваннями служили вигуки «вашат!», о царю, Індро царів, а слово «Ом», стоячи на передку 
колісниці, надавало їй небувалої краси. Рік, із шістьма його сезонами, зробив він чудовим своїм луком, а Ніч  
загибелі світу — його неушкодженою тятивою. Вішну, Вогонь і Сома стали стрілою. Увесь світ — це Агні й 
Сома, а ще говорять: цей світ — породження Вішну.  Вішну є Атманом, щедро наділений ратним запалом 
володаря Бгави, а тому зіткнення зі стрілами, які злітають с тятиви лука Харі, не можуть витримати асури. А в 
ту  стрілу  пекуче-гнівний  володар  вклав  свій  нестерпний,  всенищівний,  породжений  від  гніву  Бхрігу  й 
Ангіраса полум’яний гнів.

І ось він, синьо-червоний, багряно-димний, жахливий, одягнений у звірині шкури, сяючи наче десять  
тисяч  сонець,  засвітився  у  полум’янім  сяйві  своєї  духовної  потуги.  Незнищенний,  Нищитель  ворогів,  
Переможець,  Згубник,  Вбивця  брахмоненависників,  який  постійно  рятує  або  губить  тих,  хто  проявляє  
відповідно прихильність дхармі чи адхармі, володар Стхану, перебуваючи в оточенні грізних і гнівних ганів, 
немов в оточенні своїх втілених духовних якостей, сяяв величчю. І, отримавши в його тілі притулок, весь цей 
всесвіт, з усім движним в ньому і недвижним, чарівно перетворений, блищав красою, о царю!

Побачивши перед собою ту чарівну колісницю, він, одягнений ув обладунок, узяв тоді лук і чудесну 
стрілу, що створили собою Сома, Вішну й Агні. А колісницю володарі богів зробили надшвидкою, додавши 
до  неї,  о  царю,  найгідніших  з  царів,  Швасану-Вітер,  розповсюджувача  пахощів.  Прийнявши  від  них  ту 
колісницю, Магадева, готовий до бою, зійшов на неї, від чого здригнулася земля і навіть боги затремтіли зі  
страху.

Озброєний мечем, луком і стрілою, той бог-дарувальник,  сяючи величчю, мовив з посмішкою: «Хто  
буде моїм візником?». І відповіли йому сонми богів: «Певно, о володарю богів, кого ти зволиш призначити, 
той і буде твоїм візником». Тут знову сказав їм бог: «Вирішуйте скоріше самі й зробіть моїм візником того,  
хто перевершує мене!».

Почувши з вуст великого духом Шиви такі слова, боги пішли до бога-прабатька, умилостивили його й 
сказали:  «Те,  що  ти  велів  нам  зробити  для  знищення  недругів  Тридцяти,  виконали  ми:  догодили 
Бикознаменному!  Спорудили  ми колісницю,  споряджену всілякою зброєю.  Не  знаємо лишень,  кому бути 
візником на цій найчудовішій з колісниць! Признач, о кращий з богів, кого-небудь візником! Зволь зробити 
так, о володарю, щоб збулася твоя нам обіцянка! Адже ти казав колись: «Подбаю про ваше благо!», — зволь  
же це виконати, о володарю!

Спорядили  ми  цю  найчудовішу  колісницю,  нестримну,  що  розвертає  на  втечу  недругів,  Володаря 
Пінаки поставили на ній колісничним бійцем. Вселяючи жах у данавів, стоїть він, готовий до бою. Чудові коні 
—  це  чотири  Веди,  сама  земля  з  її  горами  —  колісниця,  сонм  накшатр  розташувався  на  захисному  
огородженні, о великий духом. Але колісничного бійця в ній мусить оберігати візник!

Треба знайти для неї візника, що перевершував би всіх нас, хто був би до пари і колісниці, і коням, і  
воїнові, і зброї, і обладункам, і лукові, о Боже-прабатьку! Крім тебе, о володарю, ми не бачимо тут іншого  
такого візника. Адже ти наділений всіма чеснотами, перевершуєш усіх богів. Зійди скоріше на місце візника, 
правуй чудовими кіньми!». Ось так, чулисьмо, умилостивляли боги, схиливши голови, володаря потрійного 
світу, Прабатька, щоб прийняв він посаду візника.

Б р а х м а  с к а з а в :
В тому, що сказали ви, о небожителі, все істинно так, я буду правити кіньми, поки Капардин бореться!
Так боги зробили володаря, Творця світу, Бога-прабатька візником у великого духом Ішани. Коли він,  

шанований  усім  світом,  стрімко  зійшов  на  ту  колісницю,  швидкі  ніби  вітер  коні  негайно  опустили  вниз 
голови, а коли зійшов Магешвара, то схилили коліна до землі. І Прабатько, володар трьох світів, натягнувши 
віжки, став поганяти тих швидких як думка й вітер коней. А Володар всесвіту, коли Дарувальник, зійшовши 
на колісницю, спрямував її на асурів, посміхаючись, вигукнув: «Чудово! Рушай, о боже, туди, де дайтьї, без  
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утоми поганяй коней! І побач міць моїх рук, коли я сьогодні в битві буду винищувати недругів!». І той погнав 
коней, які суперничали швидкістю з поривами вітру, до захищеного дайтьями і данавами Потрійного міста.

Нарешті,  надягнувши  на  лук  тятиву  і  поклавши  на  неї  ту  стрілу,  якій  він  додав  міць  зброї  своєї  
Пашупати,  Шарва  зосередився  думками  на  Потрійному  місті.  І  поки  він,  сповнений  гніву,  стояв  там,  
тримаючи напоготові лук, прийшов тут час, о царю, і ті три міста злилися в одне. Великі боги, коли постало  
перед ними потрійне місто, з’єднане воєдино, гучно зраділи. Сонми богів, усі сіддхи й великі святі мудреці,  
сповнившись радости, підносячи хвали, вигукували: «Перемога! Перемога!». І ось перед поглядом того, чий  
ратний запал згубно-пекучий, чий вигляд невимовно жахливий, того, хто жадав погибелі асурів, постало навіч  
Потрійне місто. Натягнувши чарівний лук, володарю, Володар всесвіту, пустив ту стрілу, найкращу в трьох 
світах, прямо в Потрійне місто. І, спопеливши нею полки асурів, він скинув їх у західний океан.

Так розлютований Магешвара,  дбаючи про благо  трьох світів,  спалив те  Потрійне  місто й усіх  без 
залишку данавів. А полум’я, породжене його власним гнівом, Триокий зупинив, сказавши йому: «Зупинись!  
Не спопеляй усі  світи!».  Потім боги,  святі  мудреці й усі  мешканці світів,  знову отримавши первозданний 
спокій,  сповненими  шанобливости  словами  уславили  наділеного  незрівнянною  доблестю  Стхану.  І  коли 
вдоволений володар їм дозволив,  то всі боги, які досягли виконання своїх бажань,  розійшлися,  очолювані  
Праджапаті, по своїх домівках.

Подібно тому як це робив Творець всесвіту, Прабатько, володар Брахма, так і ти прав кіньми великого 
духом  Радхейї!  Адже немає найменшого сумніву в  тому,  що ти,  о  царю-тигре,  перевершуєш і  Крішну,  й 
Карну, і, зрозуміло, Пхалгуну! І якщо Карна в битві рівний Рудрі, то ти рівний Брахмі, о безгрішний! А тому 
вам під силу здолати вдвох у битві ворогів моїх, подібних асурам! Треба негайно зробити все для того, о  
Шальє, щоб Карна сьогодні ж, здолавши, убив Білокінного Каунтейю, у якого візником — Крішна! Добробут 
наш, Карни й усього царства цілком залежить від тебе!

Слухай,  я розповім тобі  ще один переказ.  Колись,  якийсь брахман,  знавець дхарми,  повідав його в  
присутності мого батька. Вислухавши цю чудову розповідь, що розкриває причини, мету і сенс великих діянь, 
вирішуй, Шальє, і дій, не відаючи сумнівів!

У роду Бхаргавів народився великий подвижник Джамадагні. У нього ж був син на ім’я Рама, сповнений  
духовної  сили й усіляких чеснот.  Для того щоб добути зброю, він,  милостивий духом,  самоприборканий,  
упокоривши  почуття,  віддавався  найсуворішому  подвижництву,  умилостивляючи  Бгаву.  Сподобалися 
Магадеві відданість його та смиренність. І ось, осягнувши його таємне бажання, з’явився йому Шанкара.

І ш в а р а  м о в и в :
Благо тобі,  Рамо, я задоволений! Знаю твоє бажання! Зроби лише очищення духу свого — і все це  

отримаєш. Дам тобі зброю не раніше, ніж ти очистишся, бо вона спалює непридатного і негідного, о Бхаргаво!
Вислухав Джамадагнья слова Бога богів, Володаря тризубця, схилив голову перед великим володарем і 

відповідав: «Коли ти, Володарю богів, сам вважаєш мене гідним володіти цією зброєю, тоді й зволь вручити її  
мені, вірному слузі твоєму, о поважний!».

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Потім  подвижництвом,  помірністю,  дотриманням  обітниць,  шануванням,  обрядами  й 

жертвопринесеннями,  при  яких  вимовлялися  мантри  і  лилося  на  вогонь  жертовне  масло,  безліч  років  
умилостивляв він Шарву. І залишився Магадева задоволений великим Бхаргавою. Не раз у присутності Богині  
говорив  він  про  його  гідності:  «Цей  Рама,  стійкий  в  обітницях,  вічно  мені  відданий!».  Так  вдоволений 
володар, Згубник недругів, не раз описував чесноти його перед богами і пітарами.

А в цей саме час, жили на світі велесильні дайтьї. Осліплені гординею та оманою, пригноблювали вони 
небожителів. Об’єднавшись, вирішили премудрі їх знищити. Багато труждалися були, щоб погубити недругів,  
але здолати їх так і не змогли. Тоді прийшли боги до Магешвари й, умилостивляючи його висловами своєї  
відданости, сказали: «Винищи ворожі юрмиська!». Шанкара, пообіцявши богам, що погубить їхніх недругів,  
закликав до себе потім Раму Бхаргаву і сказав: «З бажання блага всесвіту й мені на радість, знищ всіх ворогів 
небожителів, о Бхаргаво!».

Р а м а  н а  т е є :
Де  мені  взяти  таку  силу,  о  Магешваро,  володарю  богів,  щоб  без  зброї  перебити  всіх  цих  чудово 

озброєних, хмільних битвою данавів?
І ш в а р а  с к а з а в :
Іди,  ти  знищиш данавів  однією лише силою мого благословення.  Коли здолаєш недругів  — тоді  й 

будуть подаровані тобі всякі блага!
Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Вислухавши ці слова і беззаперечно підкорившись, Рама, після того як зроблений був над ним обряд 

благословення,  виступив  проти  данавів.  Ударами,  що  разять  як  ваджра  й  ашані,  розтрощив  Бхаргава 
богоненависників,  сповнених  сили,  гордині  й  шалу.  Все  тіло  того  найгіднішого  з  двічінароджених,  сина 
Джамадагні,  було  зранене  данавами,  але  від  одного  лише  дотику  Стхану,  він  негайно  знову  зробився 
неушкодженим.  Тим  подвигом  його  залишився  задоволений  Великий  бог  і  дарував  він  великому  духом 
Бхаргаві, який осяг брахмо, різні дарунки. З любов’ю сказав йому Бог богів, Володар тризубця: «Муки, які ти 
витерпів від зброї,  котра вражала твоє  тіло,  роблять  явною велич цього подвигу,  який ти зробив одними 
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людськими силами, о радосте бхаргавів! Тепер же прийми від мене, як ти того хотів, чарівну зброю!». Після 
того, прийнявши всю зброю і багато інших бажаних серцю дарунків, великий подвижник Рама схилив голову 
свою перед Шивою, випросив у володарі богів напуття і вийшов. Так це було за давніх часів, про які повідав 
нам святий мудрець.

Але ж не хто інший, як Бхаргава,  до глибини душі розчулений,  передав,  о чоловіче-тигре,  все своє  
знання військової науки великому духом Карні! Будь за Карною хоч який-небудь гріх, о царю, — не дав би 
йому тоді чарівної зброї нащадок Бхрігу! І я не думаю, що Карна міг народитися в роду сут. Скоріше, він — 
син бога, що походить із кшатрійського роду! Такого, як він, міцнорукого бійця, із чарівними сережками і  
панциром, схожого виглядом з Адітьєю, такого тигра — чи може народити лань? Глянь-но лишень на потужні 
руки його, подібні до хобота царя слонів, на ці його широкі груди, що розтрощують будь-якого ворога!

Так вістить розділ двадцять четвертий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5
Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Ось як трапилося, що цей Великий бог, Прабатько всього всесвіту виконував роботу візника у той час,  

як Рудра був колісничним бійцем. Так і має бути, щоб візник був ще більш доблесним, ніж воїн-колісничний.  
Тому ти, о муже-тигре, правуй у цій битві кіньми!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Тут згубник недругів Шалья, цар мадрів, обійнявши сина твого Дурьйодхану, мовив йому, задоволений, 

таке слово: «Коли такі думки твої, о царю, сину Гандхарі, любий погляду, то я готовий виконати все, що тобі  
любо! Про всяку справу, до якої буду придатний, буду дбати усім серцем, о бгарато. Покладу на себе тягар  
твоїх  турбот!  А  все  те,  що  я,  прагнучи  до  одного  лише  блага,  сказав  тут  про  Карну,  приємного  або 
неприємного, простіть мені це, і Карна, і ти, о шановний!».

К а р н а  м о в и в :
Як Брахма — Ішані, як Кешава — Партсі, так і ти, о царю мадрів, допомагай нам, невпинно дбаючи про 

наше благо!
Ш а л ь я  с к а з а в :  
Самоприниження і самозамилування, звернені до іншого — огуда і хвала — ось чотири види поведінки,  

негідні шляхетних. Але те, що я зараз скажу, хоч і сполучено із самохвальством, покликане зміцнити в тобі  
довіру до  мене:  так  і  сприйми це,  о  мудрий!  За  холоднокровною справністю,  за  знаннями,  мудрістю,  за 
вмінням знайти вихід з утруднень я міг би, о володарю, подібно Маталі, бути візником і у Шакри! І коли ти 
поборешся, о бездоганний, на ратному полі із Партхою, то це я буду поганяти твоїх коней. Тож не переймайся 
ні чим, о сину сути!

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

Р о з д і л  2 6
Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
О Карно,  цей цар  мадрів  буде  в  тебе  візником.  Як  візник,  він  подібний  Маталі,  візникові  Індри,  і 

перевершує Крішну! Як Маталі править конями Харі, так і Шалья буде сьогодні правити запряженими у твою 
колісницю кіньми! Коли ти будеш колісничним бійцем, а цар мадрів — візником, то немає сумніву: у битві  
візьме гору ця найчудовіша ваша колісниця, а не Партха!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Потім, о царю, Дурьйодхана знову звернувся до могутнього царя мадрів, звичного правити на бойовищі 

найкращими конями: «Під твоїм захистом Радхейя здолає Завойовника багатств!». У відповідь на це «Хай 
буде так!», — сказав Шалья, о бгарато, і зійшов на колісницю. Коли підійшов Шалья, Карна радісно сказав 
йому, своєму візникові: «О суто, ретельно й поспішно приготуй до бою мою колісницю!». І той, належним 
чином приготувавши чудову, схожу на місто гандхарвів, переможну колісницю, підігнав її йому зі словами: 
«Перемагай, о вождю!».

Тоді Карна, найкращий з колісничних бійців, за всіма правилами віддав шану тій колісниці, яку колись 
уже освятив жрець його царського роду, що прозрів суть Вед.  Карна зробив навколо колісниці прадакшину, 
ретельно ушанував Бхаскару й потім запросив Шалью  на переднє місце.18 І наділений у надлишку ратним 
запалом Шалья, зійшов на ту чудову, незламну колісницю Карни, немов лев — на гору.

Потім на чудову свою колісницю, в якій стояв уже Шалья, піднявся й Карна, о царю. Так Творець дня  
піднімається на хмару,  в якій сяє блискавка. Зійшовши на одну колісницю, сяйвом рівняючись із Вогнем і  
Адітьєю, ті двоє блищали немов Сурья й Агні, які зійшли у небі на одну хмару.  Ті два осінених величчю 
героя, яким співаки співали хвали, подібні були Індрі й Агні, яким рітвиджи і садасьї віддають шану під час  
жертвопринесень. Стоячи на колісниці, конями якої правив Шалья, Карна розтягував ушир свій грізний лук,  
як Бхаскара розширює свій світлий ореол.  Чоловік-тигр Карна,  який розсіює промені стріл,  стоячи на тій 
прекрасній колісниці, сяяв величчю немов Променисте Сонце, що вийшло з-за вершини Мандари.

Тому власникові  непомірного ратного запалу,  великому мужу Радхейї,  що їде в колісниці на битву,  
Дурьйодхана сказав таке слово:  «О герою, сину Адхіратхи! Здійсни в битві,  на очах у всіх цих лучників,  
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важкий подвиг, який не вдалося здійснити Бгішмі та Дроні! Думав я, що два колісничних бійця, Бгішма і  
Дрона, неодмінно вб’ють Арджуну із Бгімасеною. Тепер ти здійсни у великій битві той геройський подвиг,  
який  вони  вдвох  не  здійснили,  о  відважний  Радхейє,  немов  би  другий  Власник  ваджри!  Полони  Царя  
справедливости, вбий Завойовника багатств, або Бгімасену, або близнюків, синів Мадрі, о Радхейє! Благо тобі,  
чоловіче-туре, рушай на бій і перемагай! Спопели все воїнство сина Панду!».

В цю мить дивно зазвучали, подібно голосу небесних хмар, тисячі сурм, десятки тисяч великих бойових 
барабанів. А Радхейя, стоячи в найчудовішій своїй колісниці, вислухавши ті слова, мовив вправному воїнові 
Шальї:  «Поганяй коней, міцнорукий!  Хай уб’ю я Завойовника багатств,  Бгімасену,  обох близнюків і  царя 
Юдхіштхіру!  Хай  побачить  сьогодні  Завойовник  багатств  міць  моїх  рук,  коли  я  буду  метати  сотнями  й 
тисячами,  оснащені  пір’ям чаплі  стріли,  о  Шальє!  Зараз  я  буду  пускати  найгостріші  стріли,  о  Шальє,  на  
погибель пандавам, для перемоги Дурьйодхани!».

Ш а л ь я  м о в и в :
Чому, о сину сути, ти так зневажаєш пандавів: адже всі вони як один — знавці всіх видів зброї, великі  

лучники, славні бійці-колісничні, причетні великій долі, істинно доблесні, непереможні, ніколи не повертають  
назад  і  здатні  злякати самого Шатакрату!  Коли ти  почуєш  грім Гандіви,  що звучить  немов ашані,  то  не  
посмієш говорити так, о Радхейє!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Не вшанувавши увагою слова царя мадрів, Карна так мовив Шальї, о володарю людей: «Зараз сам усе 

побачиш!». Коли великий лучник Карна, палаючи жагою битви, встав, приготувавшись до бою на полі, вої  
куру,  всім виглядом виявляючи радість, голосно закричали, о згубнику недругів! І ось під стукіт барабанів,  
грім литавр, спів стріл, громові кличі могутніх бійців рушили вої твої на битву,  твердо вирішивши, що їх  
зупинить одна лише Смерть.

Але коли Карна  виступив на бій і вої сповнилися радощів, земля раптом захиталася, о царю, і видала 
гучний стогін. Сім планет, на чолі із Сонцем, здавалося, зійшли зі своїх орбіт. Почали падати з небес метеори,  
полум’я розлилося по сторонам світу, гримнули громи, подули люті вітри. Зграї диких звірів і птахів у безлічі  
обходили воїнство твоє по колу апасавьї,  віщуючи великі  нещастя.  Коли  Карна  рушив з місця,  коні його 
почали  грузнути  ногами  в  землі,  з  піднебесся  впала  грізна  злива  людських  кісток.  Зброю  воїв  охопило 
полум’я, їхні прапори затріпотіли, з очей їздових тварин заструменіли сльози, о володарю народу! Ці й інші  
численні лиховісні знамення, о поважний, сповіщали собою погибель кауравам. Але ніхто з них, осліплених 
Долею, не уздрів цих прикмет. Всю землю оголосили вони криком, зверненим до Сина сути, який виступав на  
бій: «Перемагай!». Уже переможеними вважали пандавів твої каурави!

Тут,  стоячи на колісниці, подумавши про те, як була потоптана доблесть Бгішми і Дрони, запалився  
згубник  ворожих  героїв,  потужний  мов  слон  колісничний  боєць,  блиском  подібний  до  Вогню,  Вріша 
Вайкартана. Згадавши про неперевершені діяння Партхи, палаючи марнославством і гординею, полум’яніючи 
від гніву, важко зітхаючи, сказав він, звернувшись до Шальї: «Оружний луком, стоячи на цій колісниці, я не 
злякаюся навіть розгніваного Махендри з перуном у руці! Навіть вигляд полеглих героїв, з тих, які билися під 
проводом Бгішми, не позбавляє мене стійкости! Але від думки про те, що ті двоє, бездоганні, подібні Вішну й 
Махендрі, нищителі чудових колісниць, кінноти й слонів, невразливі, були все-таки вбиті ворогами, мене й 
зараз, серед битви, охоплює страх!

Як сталося, що наставник, той бик-брахман, знавець чудесної зброї, бачачи, як царі винищують стрілами 
в  битві  наших  могутніх  піших  воїв,  кінноту,  колісниці  та  слонів,  не  перебив  негайно  всіх  цих  ворогів? 
Послухайте, о куру, істинно речу я вам: крім мене, ніхто з вас не зможе, пам’ятаючи про наказ, відданий у  
великій битві Дроною, протистояти неухильному натиску Арджуни, грізному виглядом, немов сама Смерть! 
Адже Дрона мав досвід, холоднокровність, силу, стійкість, смиренну ретельність, чарівну зброю, тож якщо 
вже цей великий духом герой став здобиччю Смерти, то всі інші наші бійці бачаться мені нині немічними!  
Силою невидимого взаємозв’язку діянь у різних народженнях, немає нічого в цьому світі, що можна вважати 
постійним.  Хто  ж  тепер,  коли  впав  наставник,  може,  позбавлений  сумнівів,  тішити  себе  на  сході  сонця,  
зухвалою надією дожити до вечора! Якщо навіть наставник наш убитий у битві ворогами, то, значить ніяка 
зброя, хоч і чарівна, ні міць, ні доблесть, ні вміння, ні життєва мудрість не можуть забезпечити людині удачі!  
Полум’яністю духу  був  він  рівний  Адітьї  та  Пожирателю жертв,  доблестю подібний  Вішну і  Пурандарі,  
розумністю поведінки завжди рівнявся Бріхаспаті й Ушанасу, але і його не змогла врятувати непереборна його 
зброя!

Плачуть, волають дружини й діти наші. Зломлена мужність синів Дхрітараштри, і я знаю: настала моя 
черга діяти. Так поїдь же прямо на військо наших недругів! Ген стоять перед нами й вірний істині царствений 
син Панду, і Бгімасена з Арджуною, і Васудева, і срінджайї, і Сатьякі, і близнюки — хто ще, як не я, встоїть  
перед ними всіма? Тому скоріше, о володарю мадрів, вези мене серед битви прямо на панчалів, пандавів і  
срінджайїв. Зійшовшись із ними на прі, я, сподіваюся, переб’ю їх або ж сам відправлюся на зустріч із Дроною!  
Не думай, о Шальє, що я не відваджуся увірватися у юрбу цих героїв! Нестерпна для мене думка про подібну 
зраду справі друга. Краще, позбувшись життя, я піду за Дроною! Розумна людина або дурна, призначено їй 
загинути  у пащі  Антаки,  наприкінці  життя вона випустить  дух.  Тому,  о  мудрий,  я виступлю зараз  проти  
Партхи: адже визначеного Долею не можна уникнути!  Син Вічитравірьї,  о царю, незмінно був  добрий до 
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мене, і для того, щоб справа його увінчалася успіхом, я готовий відректися від усіх милих радостей, навіть від  
такого дорогоцінного життя!

Ця  найчудовіша  з  колісниць,  у  яку  запряжені  найкращі  коні,  обтягнута  тигровими  шкурами,  з 
нескриплячою віссю, із золоченим тристінним кузовом, з посрібленим потрійним дишлем, була мені дарована  
самим Рамою. Подивися, о Шальє, на ці прекрасні луки, на прапор, на палицю, на ці грізного вигляду стріли, 
на цей полум’яніючий меч, на чарівну зброю, на грізно-звучну, блискучу мушлю! Зійшовши на цю чудову,  
потужну  колісницю,  яка  гуркоче  мов  удар  ваджри,  прикрашену  прапорами  і  чудовими  сагайдаками, 
запряжену білими кіньми, міццю своєю я погублю у битві Арджуну! Якщо навіть сама Смерть, що несе все  
живе, стане невсипно охороняти на ратнім полі сина Панду, я все ж, зійшовшись із ним у двобої, або вб’ю 
його, або сам піду до Ями по стопах Бгішми! Якщо навіть Яма, Варуна, Кубера і Васава у супроводі сонмів,  
з’явившись сюди, стануть спільно оберігати у великій битві Пандава, то й тоді я здолаю його разом з ними!».

Вислухавши  хвалькуваті  слова,  готового  до  бою Карни,  відважний  цар  мадрів  посміхнувся  й,  щоб 
перешкодити  йому,  згорда  мовив  наступне:  «Утримайся,  утримайся,  о  Карно,  від  похвальби!  Ти  надто 
збуджений і говориш багато неналежного. Адже хто такий Завойовник багатств, найгідніший з мужів, і хто ти 
в порівнянні з ним: опам’ятайся, нерозумний! Хто ще в цьому світі, крім Арджуни, міг би силою викрасти 
молодшу сестру найгіднішого з чоловіків Крішни, при тому, що сам молодший брат Індри стеріг оселю ядавів 
так само пильно, як Цар безсмертних оберігає своє небо?! Хто ще з людей, крім Арджуни, рівного величчю й 
доблестю володареві богів, міг би в цьому світі викликати Бгаву, Володаря Владик, Творця трьох світів, на 
битву, посперечавшись із ним через мисливську здобич?! З поваги до Агні, Переможець, здолавши стрілами 
богів і асурів, людей і великих зміїв, гаруд, пішачів, якшів і ракшасів, надав тому бажану жертовну їжу. Чи  
пам’ятаєш ти, о сину Сонця, як найгідніші з чоловіків — пандави, коли син Дхрітараштри був полонений  
ворогами, звільнили його, винищивши серед пустелі безліч тих недругів? Чи пам’ятаєш, як пандави, коли ти 
сам перший кинувся навтікача, урятували охочих до сварок синів Дхрітараштри, здолавши сонми небесних  
ходоків-гандхарвів? Іншим разом, при викраденні худоби, найгідніший з мужів, один переміг кауравів з усім  
їхнім військом і їздовими тваринами, з наставником, сином наставника та з Бгішмою. Чому ж тоді не подужав  
ти Арджуну? Нині знову має бути, тобі на погибель, славна битва. І якщо ти, злякавшись ворога, не кинешся 
тікати, то тільки-но вступиш у бій — як відразу загинеш, о сину сути!».

С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Коли Шалья висловив йому речі такі образливі та з наснагою оспівав хвалу його супротивникові, Вріша, 

проводир  воїнства  куру,  сповнившись  люті,  мовив  володареві  мадрів:  «Нехай  так,  але  навіщо  ти  мене 
ображаєш?!  Близький  час  моєї  з  ним  битви.  Тільки  якщо  він  у  тій  великій  сутичці  мене  здолає,  то 
виправдаються твої славослів’я!».

Цар  мадрів  відповів:  «Хай  буде  так!»,  —  і  не  сказав  нічого  більше.  А  Карна,  що  жадає  сутички, 
вигукнув:  «Уперед, о царю мадрів!». І той колісничний боєць, чию колісницю везли підігнані Шальєю білі 
коні, кинувся на ворогів, разячи їх у битві,  як Савітар разить променями морок. На тій колісниці, вкритій 
тигровими шкурами,  запряженій  білими кіньми,  радісно кинувся  Карна  вперед.  І,  обдивляючись  воїнство 
пандавів, нетерпляче розшукував він усюди Завойовника багатств.

Так вістить розділ двадцять шостий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Рухаючись уперед і тим звеселяючи твоє воїнство, Карна розпитував кожного пандавського бійця, який 

зустрічався йому на ратнім полі: «Хто вкаже мені зараз великого духом Білокінного, тому я дам будь-який 
приємний дарунок, якого душа його побажає! Хто скаже мені, де Завойовник багатств, тому, якщо він захоче,  
я дам ще на додачу візок, доверху вантажений коштовностями! Хто вкаже Арджуну, тій людині, якщо вона 
захоче, я дам і інший візок, золотий, у який запряжені шестериком слони! А ще дам йому на додачу сотню 
дівиць,  смаглявих,  ошатних,  з  намистами на  шиї,  майстерних співачок і  музик!  Хто  вкаже Арджуну,  тій  
людині, якщо вона захоче, я дам і ще один дарунок: п’ять сотень білих коней! Дам і вісімсот інших, вкритих 
золотою збруєю, відмінно об’їжджених, у вухах у них — сережки із добірними самоцвітами! Хто скаже мені,  
де  Завойовник  багатств,  тому  я  дам  золоту,  сяючу,  прикрашену  колісницю,  запряжену  найкращими 
камбоджійськими конями! Й інший дам їй дарунок: шість сотень слонів, покритих усілякою золотою збруєю,  
прикрашених золотими вінками, народжених у країні апарантів, навчених вправними дресувальниками! Хто 
вкаже Арджуну, тій людині, якщо вона захоче, я дам ще й будь-який інший дарунок, який вона сама вибере!  
Дружин, синів,19 розважальні гаї, усяке багатство, яким володію, — все дам на додачу, чого душа побажає! 
Хто скаже мені, де Кешава з Арджуною, тому я, убивши обох Крішн, віддам усі їхні багатства!».

Багаторазово повторивши серед битви ці слова, Карна засурмив у свою, океаном породжену,  дивно-
гучну  мушлю.  А  Дурьйодхана  і  його  соратники,  зачувши  ці  відповідні  обстановці  слова  Сина  сути,  
сповнилися радости,  о великий царю! Тут  усюди серед раті  твоєї,  о царю, почулися звуки музики,  гуркіт  
литавр і мрідангів, левині кличі, ревіння слонів. Вої видали голосний крик радости, о туре-бгарато!

Тоді  захопленому  похвальбою  воїнові-колісничному,  який  нісся  в  бій  серед  радісного  війська, 
згубникові недругів, Радхейї, цар мадрів відповідав з усмішкою, такою мовою: «Не даруй нікому, о Сину сути,  
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у своїй гордині, золотий візок із шісткою слонів. Адже і без того ти зараз побачиш Завойовника багатств! У 
легковажності своїй ти марнуєш багатства, немов сам Вайшравана. Але і без усяких до того зусиль ти зараз 
зустрінешся із Завойовником багатств, о Радхейє! Навіщо ти, немов дурень, витрачаєш стільки всього дарма.  
Чи тобі, в омані невідомо, якою скверною плямують людей дарування, піднесені негідними? На ті багатства,  
які ти роздаровуєш у безлічі, можна було б зробити чимало жертвопринесень. Використай їх краще на жертви, 
о суто! А те, що ти, з глупства свого, намірився вбити обох Крішн, — то й геть безглуздо. Чи чувано, щоб 
шакал здолав у сутичці пару левів?

Ти прагнеш до заборонного, і немає в тебе друзів, які втримали б тебе, стрімкого в леті до вогню. Ти не 
усвідомлюєш, що й коли варто робити, і, безсумнівно, уже дозрів твій строк. Хіба той, кому дороге життя,  
насмілився  б  наговорити  стільки  безглуздого  і  противного  слуху?  Витівка  твоя  подібна  спробі  вплав 
перебратися через море з каменем, прив’язаним до шиї, або стрибку униз, та й з вершини гори. Якщо хочеш  
собі добра, то борися із Завойовником багатств за підтримки всіх твоїх бійців, під захистом усіх бойових лав 
воїнства! Кажу так не з ворожнечі до тебе, а з бажання блага синові Дхрітараштри. І якщо життя тобі дороге,  
повір тому, що я сказав!».

К а р н а  в і д п о в і в :
Я шукаю зустрічі з Арджуною на ратнім полі, цілком покладаючись на свою міць і доблесть, ти ж, ворог 

під личиною друга, хочеш злякати мене! Але вже ніхто не зупинить мене на шляху до моєї мети, навіть Індра,  
що здійняв ваджру: тож чи під силу це смертному?!

С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Ледве  замовк  Карна,  як  Шалья,  володар  мадрів,  прагнучи  розлютити  його  до  шаленства,  знову 

звернувся  до  нього  з  такими  словами:  «Коли  оснащені  пір’ям  чаплі,  гострі,  моторно  пущені  могутнім  
Пхалгуною з тятиви його лука стріли, почнуть невідступно переслідувати тебе, ти пошкодуєш тоді про те, що  
зустрівся  з  Арджуною!  Коли Партха  Савьясачин,  взявши свій  чарівний лук,  опромінить зі  своєю появою 
сяйвом протиборчі раті, і поранить тебе гострими стрілами, тоді ти будеш запізно каятися, о Сину сути! Як 
дитя, лежачи на материнських колінах, силкується дістати рученятами місяць, так і ти зараз, в осліпленні,  
стоячи на своїй колісниці, силкуєшся, що змоги, здолати Арджуну! Бажаючи поборотися зараз із Арджуною,  
чиї  діяння  вражаючі  наче  вістря,  ти,  о  Карно,  немов  би  притулився  і  трешся  всім  тілом  об  гострі  зуби  
тришули! Ти кидаєш Арджуні виклик, о сину сути, так, ніби маленьке, дурне, швидконоге оленя викликало на 
бій великого, дорослого, гривастого лева! Не викликай на бій великого героя, царського сина, о сину сути,  
немов шакал у лісі, що, наситившись м’ясом, важиться кинути виклик леву! Хай не загинеш ти при зустрічі з  
Партхою!

Ти кидаєш виклик на битву, о Карно,  Партсі, Завойовникові багатств, немов заєць — величезному, з 
відкритими  скронями,  з  бивнями  мов  дишлі  слонові!  Бажаючи  боротися  з  Арджуною,  ти  немов  тикаєш 
ціпком, з дитячого глупства, у зачаєну у своїй норі чорну змію, смертельно отруйну, що вже роздула з люті  
свій каптур! У божевіллі своєму ти ричиш на цього чоловіка-лева Пандаву, о Карно, як шакал зухвало ричить 
на розгніваного гривастого лева! Ти кидаєш, о Карно, виклик Партсі, Завойовникові багатств, немов ластівка 
викликає  на  змагання  в  польоті,  найчудовішому з  пернатих,  Супарну,  сина  Вінати!  Ти  хочеш без  човна 
перепливти вмістище всіх вод — грізний, буремний, повний морських чудовиськ, зрушений сходом місяця 
океан! Ти, о Карно,  — теля, що викликає на бій Партху,  Завойовника багатств, — гостророгого, із шиєю,  
товстою як великий барабан, бійцівського бика! Ти — жаба, а піднімаєш голос проти Арджуни, Парджаньї 
серед людей, — величезної, грізно-ревучої хмари, дарувальниці бажаної вологи!20 Як собака, сидячи на своєму 
дворі, гавкає на рискаючого лісом тигра, так і ти, о Карно, гавкаєш на чоловіка-тигра, Завойовника багатств!  
Адже і шакал,  о Карно, живучи в лісі,  в оточенні зайців,  вважає себе левом лише доти, доки не зустріне  
справжнього лева! Так і ти, о Радхейє, хочеш бути левом, але ти ще не зустрівся із Завойовником багатств,  
чоловіком-тигром, приборкувачем недругів! Ти вважаєш себе тигром, але лише доти, доки не зустрів двох 
Крішн,  які  стоять  поруч  на  колісниці,  подібні  до  Сонця  й  Місяця!  Можеш белькотіти  про  все,  що  тобі  
заманеться, Карно, але лише до миті, коли зачуєш звук виданий Гандівою у великій битві! Коли Арджуна,  
немов ревучий тигр, оголосить десять сторін світу громом колісниці й свистом стріл, ти відразу перетворишся 
на шакала! Та й завжди ти був шакалом, а Завойовник багатств — завжди левом. Через ненависть свою до  
того героя ти вічно подібний шакалові, о дурню! Адже всім відомо, що якщо зрівняти його і твої діяння, його  
силу і твоє безсилля, то ти перед Партхою — як миша перед котом, собака перед тигром, шакал перед левом,  
заєць перед слоном, неправда перед істиною, отрута перед амрітою!».

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Перетерпівши від Шальї, носія непомірного запалу, такі образи, відчувши слова його як разючі списи,  

відповідав йому Радхейя: «Чесноти мужа гідного, відомі лише гідному, а не тому, хто сам позбавлений чеснот.  
Як же ти,  який завжди був  позбавлений чеснот,  можеш, негідний, щось розуміти в чужих чеснотах? Про  
чудесну зброю Арджуни, його доблесть, гнів, його лук і стріли я знаю, о Шальє, набагато краще за тебе. І я  
викликаю його на бій не в осліпленні, як мошка, що летить на полум’я, а добре знаючи і свою доблесть, і  
доблесть Пандава.

Є  в  мене,  о  Шальє,  ось  ця  стріла,  красиво  оперена,  спрагла  до  крови,  крилата,  відполірована,  
прикрашена,  збережена  в  особливому сагайдаці,  у  сандаловому порошку,  багато  років  шанована,  зміїної  
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природи,  отруйна,  грізна,  яка  винищує  юрби людей,  коней і  слонів!  Не  маючи рівних собі  міццю,  люта,  
пробиває вона й кістки, і обладунки. Нею я міг би, в гніві, розтрощити навіть велику гору Меру. І я нізащо не  
пошлю її ні в кого, крім Пхалгуни! Істинно речу тобі: цією стрілою, о Шальє, я поборюся, обійнятий люттю, з 
Васудевою і Завойовником багатств. І це буде гідний мене подвиг!

З усіх синів Васудеви, в одному Крішні перебуває Лакшмі. З усіх синів Панду, лише в Партсі міститься 
Перемога. Хто ж гідний честі у сутичці здолати їх обох? І ось, коли два цих чоловіка-тигра, стоячи разом на  
колісниці, кинуться на мене одного, — тоді ти побачиш, о Шальє, свідчення мого високого народження! Два 
цих нескоримих колись брата,  батько одного з яких іншому доводиться вуєм,  а мати іншого —  першому 
тітка,21 будуть, ти побачиш, убиті мною і нанизані на стрілу, немов дві намистини на нитку! Гандіва Арджуни,  
диск Крішни, їх прапори із зображеннями Таркшьї та мавпи вселяють страх лише боягузам, о Шальє, в мені ж 
народжують радість!

Ти  дурний, злий від природи,  недосвідчений  у  великих  військових  діяннях.  Одержимий  страхом,  з  
боягузтва плетеш ти такі нісенітниці! Навіщо, з якою метою ти їх вихваляєш, ти, народжений у ницій країні?! 
Убивши  їх  на  прі,  я  неодмінно  знищу  і  тебе  з  усією  твоєю  ріднею!  Народжений  у  країні  нечестивих,  
жалюгідний дурень,  осквернитель гідности кшатрія — чому,  будучи мені колись другом, ти нині як ворог  
вселяєш мені страх перед двома Крішнами? Сьогодні або вони вб’ють мене, або я сам уб’ю обох у битві. Я не 
боюся двох Крішн, бо добре знаю свою силу! Я один розтрощу сотню Пхалгун, тисячу Васудев. І надалі ні 
слова, о ти, народжений у ницій країні!

Слухай, о Шальє, ось які вірші часто співають, заради втіхи, завчивши їх напам’ять, як урок, люди, і  
жони їх, і  старі,  і  діти.  Це вірші  про  злобливих мадраків,22 що за  старих часів,  на зборах царів,  повідали 
брахмани. Вислухавши уважно, або скорися, дурню, або заперечуй! «Мадрака — завжди зрадник, усякий наш 
ненависник — мадрака!  Не  може бути  дружби  з  мадракою,  підлим у  слові,  найгіршим з  людей!  Завжди  
злостивий мадрака, завжди брехливий, безчесний. Кажуть, що до самої смерти прихильні підлоті мадраки!  
Їхні батьки, матері, сини, тесті й тещі, дядьки й тітки, зяті, дочки, брати, онуки та інші родичі, дорослі та 
неповнолітні, водяться з рабами й рабинями: жінки їх, як їм заманеться, сходяться із чоловіками, знайомими й  
незнайомими.  У  будинках  своїх  знатних  людей,  тих,  що  завжди  харчуються  ячмінною  мантхою,23 

напиваються вони  сидху,24 заїдаючи яловичиною,  а  потім шумлять  і  регочуть.  Творять вони всякі,  які  не 
побажають  неподобства,  гомонять  один  з  одним  про  почуттєві  втіхи.  Звідки  ж  бути  дхармі  між  ними,  
прославленими своїми мерзенностями, зіпсованими мадраками! Не повинні заводити з мадраками ні дружби,  
ні  ворожнечі!  Не  може  бути  союзу  з  мадракою,  бо  ненадійний  мадрака.  Втрачається  серед  мадраків 
бридливість  до  нечистих  дотиків,  пропадає  серед  гандхараків  чистота.  Пропадає  й  принесене  жертовне  
узливання, коли цар одночасно — замовник і жрець. Як брахман, що робить обряди для шудр, приходить до  
погибелі, так незмінно гинуть у цьому світі й усі ненависники брахманів. Немає дружби в мадраці. «Отруту  
скорпіона вбито!», — цією мантрою Атхарваведи слід робити захисний обряд. Достеменно відомо, що мудрі  
такими словами виліковують людину, вкушену скорпіоном або вражену будь-якою іншою отрутою. Знаючи 
це, замовкни і послухай, що я ще тобі скажу!

Жінки мадрів, збожеволівши від випитого вина, зривають із себе одяг і пускаються в танок. У плотській 
любові вони неприборкані й витворяють все, чого тільки не забажають. Чи може від них народжений мадрака  
бути гідним того, щоб міркувати про дхарму! І ти, народжений від однієї з таких жінок, які мочаться стоячи,  
як верблюдиці, і які втратили сором, або зовсім його не мали, — ти хочеш говорити про дхарму?! Якщо у 
жінки мадраків  попросити  сувіраки  (хмільний  напій),  то  вона,  не  бажаючи давати,  каже,  почухуючи  собі 
стегна, такі страшні слова: «Хай не попросить у мене ніхто, навіть коханець мій, сувіраки! Сина віддам, себе 
віддам скоріше, ніж сувіраку!». Кажуть, що майже всі жінки мадраків товсті, безсоромні, закутані у вовняні  
покривала, ненажерливі, безчесні! Ці й багато інших подробиць про них міг би засвідчити як я сам, так і інші,  
що пізнали їх у всій красі їхньої  ницої поведінки,25 від кінчиків волосся — до кінчиків нігтів! Як можуть 
розуміти щось у дхармі мадраки й синдху-саувіри, народжені в нечестивій країні млеччхи, нічого не відаючи 
про дхарми!».

Кажуть, що найперша дхарма кшатрія — лягти вбитим на ратнім полі, оточеним пошаною гідних мужів! 
Але, хоча я й прагну знайти небо через смерть у бою, позбутися від життя в цій січі не є моя головна мета!  
Адже  я  близький  друг  мудрого  сина  Дхрітараштри.  Моє  життя  й  усі  надбання,  які  маю,  без  залишку 
присвячені його справі!

Ти ж, народжений у країні нечестивих, — явний пособник пандавів, бо ти у всьому поводишся як наш 
ворог! І все ж, навіть сотня тобі подібних не змогла б змусити мене відмовитися від битви, як не зможуть  
настики переспорити знавця дхарми! Як олень, стомлений спекою, хочеш — плач, а хочеш — зсохни від  
спраги.  Лише  мене,  вірного  обов’язку  кшатрія,  не  можна  залякати!  Пам’ятаєш,  що  розповідав  колись 
наставник мій, Рама, про долю, яка очікує мужів-левів, які,  не тікають від битв і розлучаються в битвах з  
життям?  Знай,  що  я,  зважившись  урятувати  наших  і  погубити  недругів,  твердо  іду  за  прикладом 
найчудовішого  Паурураваса.26 Я  не  знаю навіть  у  всіх  трьох  світах  такої  істоти,  о  мадрако,  яка  могла  б 
зупинити мене на шляху до нашої мети! Знаючи це, замовкни: навіщо з боягузтва стільки базікаєш? Але я не  
вб’ю тебе й не кину пожирачем падла, о мерзенніший мадрако! В ім’я колишньої дружби, з поваги до сина  
Дхрітараштри і підкоряючись наказу — з цих трьох причин залишаю тебе живим! Якщо ж, о царю мадрів, ти  
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знову скажеш подібні слова, то своєю палицею, подібною ваджрі, я знесу тобі голову! Сьогодні ж усі побачать  
і почують, о ти, народжений у ницій країні, що Карну вбито двома Крішнами або ж що він сам убив обох!».  
Сказавши так, Радхейя, о володарю народу, знову безстрашно сказав цареві мадрів: «Вперед! Рушай!».

Так вістить розділ двадцять сьомий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 8
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Вислухавши слова зраділого майбутній битві сина Адхіратхи, Шалья, о поважний, знову заговорив з  

Карною і навів йому підхожий приклад. «Чи захмелів ти від вина чи ні, я по дружбі хочу вилікувати тебе від 
божевілля. Послухай, яку я розповім тобі притчу про ворона, а вислухавши, чини як знаєш, ница ти людино, 
ганьба свого роду! Я не пригадаю, о Карно,  за собою якої-небудь провини, за яку ти,  міцнорукий, міг би 
захотіти  вбити  мене, безвинного! Говорити  тобі,  для  напоумлення  твого,  у  чому твоє благо,  — це  мій 
обов’язок:  адже я стою на твоїй колісниці та дбаю про потреби царя. Я звичний і до рівної,  і до поганої 
дороги, знаю силу й слабкість свого бійця-колісничного, завжди помічаю стомлення й пригніченість в конях і 
в самому воїні, знаю досконало зброю, голоси птахів і звірів, який вантаж припустимий, а який надмірний, 
знаю, як витягати з ран стріли і  списи,  застосування метальної зброї,  правила бою, прикмети — все це я 
зобов’язаний знати за  своїм становищем,  і  я  вивчив цю колісницю,  як голова родини знає  все про своїх  
челядинців. Тому, о Карно, я приведу тобі ще один напутливий приклад.

Жив на березі моря один вайшья. Був у нього достаток і багато зерна. У жертвах був він старанний, у  
даруваннях щедрий, духом смиренний, виконував свої обов’язки, зберігав чистоту. Мав він багатьох синів, 
любив їх, а також  милосердний до всіх істот. Жив він не відаючи страху, бо правив тим царством цар, цілком  
відданий дхармі.

Занадилася одна ворона доїдати залишки від трапези його численних, юних, славних синів. Щораз малі 
сини  вайшьї  залишали  їй  м’яса,  молока,  кисляку,  рису,  вареного  на  молоці,  меду  й  масла.  І  ось,  
відгодувавшись тим, що їй залишали юні сини вайшьї, запаніла ворона і стала вона тепер дивитися згорда на 
птахів подібних собі, ба, навіть на таких, які у всьому її перевершували.

Залетіли  одного  разу  на  той  морський  берег  жваві  лебеді  з  вигнутими  шиями,  красою  польоту 
суперники  Гаруді.  І  тут  діти,  угледівши  лебедів,  сказали  вороні:  «Їй  бо  ж,  найшановніша  птахо,  ти  
перевершуєш усіх інших пернатих!». Обманута тими нерозумними дітьми, породжена з яйця, з дурості своєї  
та  гордині,  вважала,  що  це  чиста  правда.  Горда  своїм  харчуванням  недоїдками,  підлетіла  ворона  до  тих 
перелітних птахів, що трималося великою зграєю, щоб вивідати, хто з них найгідніша. І, зауваживши одного 
пернатого з тих звичних до далеких перельотів лебедів головним, дурна ворона кинула йому виклик: «Летімо 
зі мною!».

Почувши балаканину ворони, всі тамтешні могутні лебеді, мешканці небес із красиво вигнутими шиями, 
найчудовіші з пернатих, зі сміхом відповідали: «Ми, лебеді, живемо на озері Манаса і мандруємо по всій цій 
землі. Ми завжди славилися серед пернатих здатністю до далеких перельотів. Як же ти, о бевзювата вороно, 
смієш  викликати  на  змагання  в  польоті  могутнього,  з  тілом,  міцним  наче  перун,  звичного  до  далеких 
перельотів лебедя?! Скажи, як ти зможеш летіти разом з нами, о вороно?».

Але дурна ворона лише посміялася від душі над словами лебедів, а потім — з глупства властивого всій  
воронячій породі, — хвалькувато сказала: «Не сумнівайтеся, зараз я полечу використовуючи сотню різних  
способів  польоту,  і  кожним з  них я  покрию сотню йоджан! Прямий зліт,  крутий  спуск,  стрімкий політ  і 
звичайний, низький політ, рівний політ, політ по різних кривих, косий політ, круговий, верхній, гарний політ,  
найшвидший, великий, тихий, малий круговий, політ із зупинкою і круговим летом, та багато інших способів 
польоту — все це я зараз покажу вам. Зрійте ж мою могутність!».

Вислухавши ворону,  розсміявся  один з  лебедів  і  каже:  «Слухай-но,  що я  тобі  скажу!  Ти,  звичайно 
можеш летіти сотнею різних способів, о вороно. Але є один спосіб польоту, добре всім птахам відомий, — от 
ним я й полечу, бо іншого ніякого не знаю. А ти, червоноока, вільна летіти як тобі заманеться!».

Тут  усі  ворони,  які  там  зібралися,  почали  над  ним  сміятися:  «Як  же  лебідь  виграє  з  одним  лише 
способом польоту проти сотні! Навпаки, наша могутня, стрімка, доблесна ворона й одним способом здолає 
лебедя, застосуй він хоч сто способів польоту!».

Нарешті  ті  двоє,  лебідь  і  ворона,  розохотивши  один  одного,  пустилися  в  літ.  І  лебідь,  із  красиво 
вигнутою шиєю,  летів  єдиним простим способом,  а  ворона — сотнею різних.  Ось летить  лебідь і  летить  
ворона. Силкується вона здивувати його прийомами польоту й увесь час сама себе вихваляє. Спостерігаючи 
всілякі  хитрування  ворони  в  польоті,  інші  ворони  розвеселилися  і  почали  голосно  каркати.  Лебеді  теж 
насміхалися над воронами, говорили їм образливі слова й раз у раз злітали в повітря, вигукуючи: «Зажди,  
вороно!».  Вони  злітали  з  верхівок  дерев  на  землю  й  знову  злітали  вгору,  видаючи  всілякі  лементи,  
прославляючи свою перемогу.

Лебідь  тим  часом  тихо  ширяв  у  височині,  і  здавалося,  що  він  поступається  вороні,  о  поважний! 
Нехтуючи ним за те, що він так тихо летить, крикнула лебедям ворона: «Ваш лебідь в змаганні зі мною уже  
програє!».  Почувши це, лебідь стрімко полетів у західному напрямку,  прямо над океаном, оселею Варуни.  
Тоді ворона, змучена втомою, стала знижуватися, не бачачи під собою ні  деревця,  ні острівця, і  стало їй,  
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дурній, страшно: «Куди ж я, втомившись, сяду серед цієї водної безодні?». Неможливо подолати шлях через  
океан у якому живуть зграї незліченних тварин. Через сотні великих істот, які живуть у ньому, він виглядає  
ще більш величним, ніж небо! Ніщо не зрівняється глибиною з океаном, о низьконароджений Карно. Його 
води обмежені лише сторонами світу,  непереборні. Що таке ворона, о Карно, перед безкрайністю водного  
простору!

А лебідь,  швидко проносячись над океаном — зараз  він тут,  а  через мить — уже  там,  помітив,  як  
втомилася ворона і розсудив, що не може кинути її напризволяще. Уже далеко обігнавши ворону, лебідь із  
красиво  вигнутою  шиєю  затримався,  щоб  дочекатися  її.  Бачачи,  що  ворона  ослабнула,  майже  тоне,  і  
зважившись,  як  те  у  звичаї  осіб  шляхетних,  урятувати  її,  лебідь  сказав:  «Багато  ти  белькотала  про різні 
способи польоту, лише про цей один змовчала, не хотіла, бач, нас посвятити в таку таємницю! Як він все-таки  
називається, о вороно, твій спосіб, яким ти зараз летиш раз у раз зачіпаючи воду крильми та дзьобом?». А  
змучена,  смертельно  втомлена  ворона,  дійсно  швидко  опускалася  усе  нижче,  уже  зачіпаючи  крильми  та  
дзьобом морську воду.

Л е б і д ь  м о в и в :
Усе, що ти колись говорила, о вороно, про сотню різноманітних способів польоту, насправді виявилося  

неправдою!
В о р о н а  с к а з а л а :
Загордувавши  столом  з  недоїдків,  я  вважала  себе  подібною Супарні,  я  нехтувала  всіма  воронами і  

багатьма іншими птахами! Нині тобі, о лебедю, вручаю моє життя: донеси мене до берега острова! Якщо я  
щасливо повернуся на батьківщину, то ніким більше не буду нехтувати. О лебедю, визволь мене із цього лиха!

Тоді  лебідь,  наблизившись  до  благаючої,  скорбної,  плачучої,  збожеволілої  від  страху  ворони,  яка 
кричала «Карр!  Карр!»,  і  тонула,  змокла  і  тремтяча,  з  жалюгідним виглядом у великій безодні,  схопив її 
лапами, підкинув угору і обережно посадив собі на спину. І, посадивши на спину, безтямну від страху ворону,  
лебідь повернувся до того острова, звідки вони, кинувши один одному виклик, вилетіли, о Карно! Висадивши 
цього птаха на сушу й подбавши про нього, лебідь, швидкий ніби думка, полетів потім у краї, йому бажані.

Як та ворона харчувалася недоїдками при родині вайшьї, точно так і ти годуєшся недоїдками при синах 
Дхрітараштри! І так само ти нехтуєш, о Карно, усіма собі подібними і всіма, хто гідніше за тебе! Чому в місті 
Вірати ти, маючи підтримку Дрони, сина Дрони, Кріпи, Бгішми та інших кауравів, не зміг, однак, вбити у  
двобої Партху? Коли Увінчаний діадемою долав вас усіх разом і порізно, немов лев — шакалів, де було тоді  
твоє геройство? Бачачи брата твого переможеним, на очах у всіх героїв-куру полеглим від руки Савьясачина,  
ти першим кинувся тікати! У Двайтавані, о Карно, при нападі гандхарвів, ти кинув усіх куру напризволяще й 
першим дав драпака. Це  Партха,  а  не ти,  о  Карно,  здолавши і  винищивши у  битві  гандхарвів,  на чолі  з 
Читрасеною, звільнив з полону Дурьйодхану з воями! Адже й Рама у Залі Зборів при царях розповідав, о  
Карно,  про  споконвічну  велич  Партхи  та  Кешави!  Ти  постійно  чув,  як  Дрона  та  Бгішма  говорили  в 
присутності царів про те, що обидва Крішни невразливі! Я повідав тобі лише про малу частину тих чеснот,  
якими Завойовник багатств перевершує тебе, тією самою мірою, як Брахма — всю земну твар! Тепер уже  
невдовзі  побачиш ти сина Васудеви і  Пандава,  Завойовника багатств,  які  стоять поруч  на найчудовішій з  
колісниць! Два цих мужа-тура прославлені серед людей, богів і асурів, в усіх світах вони знамениті сяйвом  
своєї духовної величі. Ти ж серед людей знаний подібним до світлячка! Знаючи це, не дивися згорда, о сину 
сути, на Ачьюту з Арджуною! Вони — чоловіки-леви, а ти — собака. Краще б тобі помовчати, хвалько!».

Так вістить розділ двадцять восьмий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 9
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Вислухавши  з  вуст  володаря  мадрів  цю невтішну для  себе  оповідь,  син  Адхіратхи не  повірив їй  і  

відповідав Шальї: «Я й сам знаю, які Арджуна з Васудевою! Яка буде міць пандава Арджуни, яку він покаже 
чудесну зброю,  коли Шаурі  стане  правити його колісницею,  — про те  мені  відомо заздалегідь,  а  тобі  й  
невтямки, о Шальє! Без страху поборюся я із двома Крішнами, невразливими, найгіднішими з усіх, хто носить 
зброю. Але важко гнітить мене думка про прокльон Рами й іншого чудового брахмана!

Для того щоб роздобути чарівну зброю, жив я колись у Рами, ховаючись у подобі брахмана. Але мені  
перешкодив у цьому цар богів, дбаючи про користь Пхалгуни, о Шальє! Коли, прийнявши подобу огидного  
хробака, він прогриз отвір і увійшов у моє стегно, то я, зі страху розбудити наставника, навіть не ворухнувся.  
Однак двічінароджений, прокинувшись, усе побачив.27 І я тому великому святому мудрецеві відповів на його 
розпити: «Я єсмь сута!».  Він же піддав мене прокльону:  «Облудою,  о суто,  добув  ти цю зброю, і  тому в 
потрібну мить ти не згадаєш про те, як застосувати її!». Але сьогодні, у цій гучній і грізній битві, ця зброя — у 
повному моєму розпорядженні, о люб’язний!

Стрімкий і неосяжний океан, володар вод, готовий поглинути всю безліч живих істот, але берег стримує 
натиск неосяжного океану, перетворюючи його ніби у велику гору хвиль. І я поборюся нині в битві із сином  
Кунті, який не має собі рівних серед тих, хто натягує тятиву, випускаючи хмари невідворотних, вражаючих,  
згубних для героїв, оперених стріл! Своєю міццю й стрілами я, немов берег, стримаю натиск подібного до  
океану  Партхи,  який  палить  царів,  грізного  творця  хмар  стріл,  неймовірно  потужного,  непереможного 
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володаря чарівної зброї! Побач сьогодні мою грізну сутичку з тим, хто не має нині, як я гадаю, рівних собі на  
ратнім  полі  серед  мужів,  що  володіють  луком,  з  тим,  хто  міг  би  здолати  в  битві  навіть  богів  і  асурів!  
Обійнятий гординею, жадаючи битви, Пандава піде на мене зі своїм чарівним, надлюдської сили луком, але я, 
розтрощивши в бою його зброю своєю, найкращими стрілами повалю Партху! Хоча він і лютий, подібний 
самому  Творцеві  дня,  я  огорну  Завойовника  багатств  своїми  стрілами,  як  величезна  хмара  поглинає 
променистою, палаючою славою Гонителя пітьми! Я — хмара, у битві зливами стріл потушу Партху, немов 
Агні  —  Вайшванару,  Димоголового,  полум’яного,  палаючого  жаром,  який  спопеляє  цей  світ.  Я  в  битві 
непохитно, мов Хімаван, стримаю потугу гніву його, неприборканого Завойовника багатств — всемогутнього, 
нищівного,  невідворотного,  шаленого,  грізного  Вітра-Матарішвана!  Я  відіб’ю  на  прі  напад  Завойовника  
багатств,  вправного  у  маневрах  колісниці,  безпристрасного,  у  битвах  завжди  найдоблеснішого,  що  йде 
попереду, найкращого в цьому світі серед мужів, які володіють луком! Сьогодні я поборюся у битві з тим,  
кому, я знаю, немає рівного із числа мужів, володарів лука, і хто один міг би протистояти усій землі!

Хто ще з людей, крім мене,  ризикуючи своїм життям, посмів би поборотися із Савьясачином, який 
здолав усе живе, у тому числі й богів, у лісі Кхандава! І я можу з легким серцем казати про доблесть того  
Пандава  на  зборах  кшатріїв.  Але  як  смієш  ти,  дурню,  в  глупстві  своєму  розповідати  мені  про  відвагу 
Арджуни? Ти мені  ворожий,  грубий,  злий,  підлий,  зухвалий до мене,  смиренного,  повний непримиренної  
злости. Я міг би знищити сотню тобі подібних, але я скорюся тобі, в силу природної моєї смиренности, й 
тому, що так велять обставини. Ти, наче дурень говорив мені на користь Пандава, ще й зухвалими словами, 
підступний, образив мене, прямодушного. Погибель тобі, о підступний осквернителю дружби. Адже дружба  
вважається непорушною навіть якщо скріплена всього сімома кроками! В цей грізний, смертний час, коли сам 
Дурьйодхана вийшов на битву, я, що бажає, з обов’язку дружби, здійснення його мети, піду за ним, хоча ми й  
не цілком одностайні. Друг повинен бути добрим із другом, радувати його, робити приємне, виручати з лиха,  
веселити його,  о дарувальнику гордости, і  з самого початку друг  проявляє це в словах. Все це є у моєму 
ставленні  до  Дурьйодхани.  Ворогові  належить  губити,  карати,  кривдити,  шкодити,  бути  гордовитим,  
нескінченно мучити нас злими пророцтвами. Майже все це в наявності у твоєму ставленні до мене! Для блага 
Дурьйодхани, для того, щоб досадити тобі, заради слави, заради власного блага й блага Інвари, сьогодні я з  
усім завзяттям буду боротися проти Партхи та Васудеви. Узрій же цей мій подвиг!

Побач сьогодні найчудовішу мою зброю: брахманічну, небесну і людську! Я вб’ю цього носія грізної  
сили, як один обійнятий сказом слон разить другого обійнятого сказом, найчудовішого зі слонів. Велінням 
думки я поверну на Партху,  який не має рівних, забезпечивши собі перемогу,  нескориму зброю Брахми! І  
завдяки їй не врятується від мене у битві Арджуна, якщо лише не загрузне сьогодні у вибоїні колесо моєї  
колісниці! Хоч і сам Вайвасвата з жезлом у десниці, чи й сам Варуна із путом, або володар скарбів з палицею,  
чи Васава із перуном, та хто завгодно інший, захотів би погубити мене — не злякаюся, так і знай, о Шальє, не 
побоюся нікого, бо я безстрашний! Тому немає в мені страху ні перед Партхою, ні перед Джанарданою, і  
сьогодні буде у мене сутичка із ними на ратнім полі!

«Коли  ти  будеш  боротися,  тебе  серед  битви  охопить  страх  і  колесо  твоє  загрузне  в  колії!»,  — 
напророкував мені один брахман. І, зізнаюся, страшить мене пророкування того могутнього брахмана. Адже 
царі з династії Соми — володарі над щастям чи нещастям своїх підданих! Я ж, в осліпленні вразив стрілою в  
безлюдних хащах заблудле теля корови, яка дає молоко для жертовних узливань цього брахмана, джерела  
подвижницького духу, о Шальє! Сім сотень слонів з бивнями мов дишель, сотні рабів і рабинь дарував я тому 
найгіднішому з двічінароджених — і все ж він не зглянувся наді мною! Я привів йому чотирнадцять тисяч 
чорних корів з білими телятами — але й тим не здобув милости гідного брахмана! Багатий будинок повний 
усіх мислимих благ, скарби, які тільки були під рукою, — все це, з належними почестями, пропонував я йому 
в дарунок, але він відмовлявся. Нарешті, на наполегливі мої благання пробачити нанесену йому образу, він  
відповів: «Як я пророчив, о суто, так тому й бути, а не інакше. А брехливе слово несе загибель земній тварі, й  
на самого брехуна лягає гріх. Тому я, оберігаючи дхарму, не смію виректи брехливого слова. Ніколи надалі не 
порушуй спокій брахманської оселі! Спокуту тобі вже визначено. Сказане мною ніщо в цьому світі не зробить  
помилковим. Смиренно прийми кару!  Хоч ти й скривдив мене, я, проте, як другові повідав тобі про це. Але 
бачу, що ти як і раніше мені ворожий: так не перебивай і слухай далі!»

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

Р о з д і л  3 0
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Примусивши царя мадрів, приборкувача недругів, до мовчання, Радхейя сказав йому, о великий царю, 

ще й такі слова: «Чого б ти тут не наплів, о Шальє, до прикладу мені та на повчання, — ніколи твої слова не  
зможуть вселити в мене страх під час битви! Якщо всі боги на чолі з Васавою поборються зі мною, то і їм не 
злякати мене: куди там Партсі з Кешавою! Тож, чи можу я злякатися всього лише слів! Якщо комусь ти й 
можеш вселити серед битви острах,  то знай: це не я,  а інший! Ти зухвало образив мене — у цьому сила  
людини незначної! Ти, нерозумний, не можеш рівнятися зі мною чеснотами, тому й віддаєшся невтримній  
похвальбі! Не для того був народжений  Карна,  о шановний, щоб у цьому світі перед ким-небудь відчувати 
страх! Ні, я з’явився на світ для доблесті й слави!
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Слухай уважно, о володарю народу мадрів: ось що було колись, у моїй присутності, повідано цареві  
Дхрітараштрі.  Брахмани  розважали  Дхрітараштру  розповідями  про  різні  дивовижні  країни  та  про  царів 
минулих часів. І ось, один найгідніший, похилого віку двічінароджений, що розповідав усілякі бувальці про 
давні часи, такими словами ганив мадрів і країну бахліків: «Тих, що живуть поза межами Хімавану, на віддалі  
від Ґанги, Сарасваті, Ямуни й Курукшетри, між п’ятьма річками, при яких шоста — Синдху, нечистих, поза 
дхармою  —  бахліків,  треба  усіляко  уникати!  Смоківниця,  іменована  Говардхана,  і  площа-перехрестя  за 
назвою Субханда — ось що в них прямо при  вході на царський двір,28 це я пам’ятаю з юних літ!  З деякою 
дуже важливою метою жив я серед бахліків, тому й відомі мені їхні звичаї, бо я сам жив разом з ними!

Місто зветься Шакала, річка, яка тече з гір, — Апага, самі бахліки звуться джартіками, їхній спосіб 
життя вельми негожий. Вони п’ють міцні напої із зерна й патоки, їдять яловичину із часником, коржі з м’ясом  
і  плодами  ватья.  Їм  далекі  принципи  чесноти.  Змащені,  прикрашені  вінками,  вони,  напившись  до  п’яну,  
регочуть, співають і, скинувши одяг, танцюють із жінками біля стін міста та хат, в усіх на очах. Голосами, 
подібними до ревіння  ослів  і  верблюдів,  співають вони хмільні  сороміцькі  пісні,  називають один одного 
грубими словами, ведуть хмільні бесіди. Дружини їх, коли загине їхній чоловік і пан, не плачуть: «Ой, убитий, 
ой, убитий!», а танцюють, дурні. Й навіть у дні парванів не дотримуються вони ніяких   обітниць.29

Кажуть, один з пихатих, родовитих бахліків жив якийсь час у Куруджангалі й, невеселий, співав таку 
пісню: «Краснотіла , ніжна діва в тонкій вовняній шалі згадує, певно, засипаючи, мене, бахліку, який зостався 
у країні куру! Переправившись через ріку Шатадруку, через милу серцю Іравати, я повернуся на батьківщину 
й побачу прекрасних жінок з їх великими «раковинами»,30 світлошкірих дів з очима, підведеними полум’яно-
червоним миш’яком, підчорненими сурмою з гори Трикакуд, милих погляду, пустотливих, одягнених в одні  
лише шкури ланей! Під звуки сурм, литавр і барабанів, під ревіння ослів, верблюдів та мулів, на приємних  
стежках у гаях дерев шами, пілу і каріра, я щасливо кохатимусь із хмільними красунями, які їдять солодкі  
коржі та ячмінні хлібці, запиваючи пивом! Коли ж знову, затвердивши свою владу на дорогах, нападемо ми на  
подорожан,  по-розбійницькі  здеремо  з  них  викуп  і,  перевершуючи  числом,  поб’ємо?!».  Яка  розсудлива  
людина зважиться після цього прожити, хоч і малий строк, серед знехтуваних, злостивих братів-бахліків!».

Так говорив той брахман про безрозсудне поводження бахліків, яких і заслуг,  і гріха  шоста частина 
належить тобі!31 І послухай, відкрию тобі, що той благочестивий брахман ще розповів про диких бахліків! «В  
багатолюдному місті Шакалі, кожну чотирнадцяту ніч темної половини місяця, ракшасі співає, вдаряючи в 
барабан:  «Коли  ж знову заведуть  голосні  пісні  в  Шакалі,  наситившись  яловичиною,  напившись хмільної 
гауди?». Вбрані, разом з тілистими, світлошкірими жінками, вони пожирають у достатку баранину, заїдаючи 
луком і коріннями рослини гандуша. «Ті ж, хто не їсть свинини, яловичини, пташини, м’яса ослів і верблюдів,  
а також баранини, — дарма живуть на світі!», — так, захмелівши від вина, пританцьовуючи, співають і старий 
і малий житель Шакалі. Звідки ж узятися серед них моральності?!».

Пам’ятай про це, Шальє! Але я ще повідаю тобі й те, що розповідав нам інший брахман на зборах куру: 
«Де стоять ліси дерева пілу,  де тече п’ять рік:  Шатадру,  Віпаша, третя — Іраваті,  Чандрабхага,  Вітаста й  
народжують шосту — Синдху, там лежать землі, іменовані Аратта. Не слід відвідувати ці країни, де знищена 
дхарма, країни вратьїв, дасаміїв, відехів, що не здійснюють жертвопринесень! Говориться в шруті, що ні боги,  
ні пітари, ні брахмани не приймають приношень бахліків, які опоганили дхарму!».

І  ще  казав  на  зборах  праведників  премудрий  брахман:  «Не  відчуваючи  відрази,  їдять  бахліки  з 
дерев’яних і глиняних блюд, з таких, до яких прилипла ячмінна каша, навіть із вилизаних собаками й іншими 
тваринами. Бахліки п’ють овече, верблюже й ослине молоко, їдять виготовлені з нього продукти. Породжених 
від протизаконних шлюбів, диких, неперебірливих у будь-якій їжі й молоці бахліків, що звуться араттами,  
мудрому варто уникати!».

Знай все це, о Шальє! Але я ще повідаю тобі, що говорив інший високоповажний брахман на зборах  
куру: «Випивши молока в Югандхарі, поживши в Ачьютастхалі, омившись в Бхутілаї, — як можна потрапити 
на небо? Там,  де виходячи з  гір,  течуть  п’ять рік,  живуть  бахліки,  які  звуться  араттами.  Не личить арію  
затримуватися у них навіть і на два дні! В річці Віпаша живуть двоє пішачів: Бахи і Хліка. Бахліки — це їхнє  
породження,  а  не  творіння  Праджапаті!  «Караскарів,  махішаків,  калінгів,  лісових  мешканців  кикатів,  
каркотаків, віраків та усіх, які слідують поганим звичаям, належить уникати!», — так сказала якась ракшасі,  
що привісила до пояса величезні ступки і творила нічний обряд у хижі з дерева шами, одному прочанинові до  
тіртх. Ті землі звуться Араттою, народ зветься бахліками, васати й синдху-саувірами. Вони здебільшого гідні  
лише презирства!».

Знай все це, о Шальє! І вислухай з належною увагою те, що я ще скажу тобі! Колись один брахман 
з’явився гостем у хату ремісника й, будучи вдоволений ввічливістю господаря, сказав йому: «Довгий час жив 
я на самоті, на вершині Хімавана. Багато бачив країн, де слідують люди безлічі різних дхарм. Не відкидають 
народи ці жодної з дхарм, і  в усіх у них на вустах дхарма, сповіщена обізнаними на суті  Вед мудрецями.  
Постійно блукаючи країнами, де процвітають різні дхарми, прийшов я у країну бахліків і побачив: там той,  
хто  був  брахманом,  стає кшатрієм,  а  вайшья  або шудра  з  бахліків  стає  цирульником,  потім той,  хто  був  
цирульником, стає раптом брахманом, а колишній двічінароджений може стати у них навіть рабом! Із усього  
роду, один у них стає брахманом, а інші роблять, що захочуть:32 ну чи не безумці всі ці гандхари, мадраки та 
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бахліки! Все те, що на всій землі, як я переконався у мандрівках моїх, вважається шляхом до противного  
дхармі змішання варн, у бахліків, навпаки, прийнято за правило».

Знай все це, о Шальє! Але я, втім, передам тобі слова ще одного брахмана, які засуджують бахліків: «В 
давні часи,  кажуть,  одну доброчесну жінку з  Аратти викрали розбійники. Потоптавши закон, вони силою 
оволоділи нею, і вона піддала їх прокльону: «За те, що ви мною, юною, заміжньою, беззаконно оволоділи, хай 
стануть усі жінки в родинах ваших шльондрами! І ніколи, о гірші з людей, не спокутувати вам гріха того, що  
ви наді мною вчинили!». Куру і панчали, шальви, матсьї, найміши, косали, кашійці, анги, калінги, магадхи,  
чедійці — всі ці обрані народи пізнали споконвічну дхарму. І майже у всіх країнах є праведники, крім, хіба,  
таких, де живуть народи зовсім уже далекі дхармі. В усіх обраних народів — від матсьїв до куру-панчалів, від  
наймішів  до  чедійців  — праведники живуть,  слідуючи  древній  дхармі.  Виключення  становлять  нечестиві 
мадри й жителі П’ятиріччя. Знаючи це, при бесідах про дхарму, не розкривай навіть рота, начебто ти німий, о  
Шальє! Адже ти — цар і захисник цього народу, шоста частина їхніх заслуг і гріхів належить тобі! Втім, тобі  
належить, скоріше, шоста частина одних лише гріхів: адже ти їх не захищаєш! Лише цар — захисник народу  
отримує благий плід, а ти його невартий. За давніх часів, коли ще у всіх країнах люди шанували вічну дхарму,  
Прабатько, спостерігаючи, як слідують дхармі жителі П’ятиріччя, з відразою викликнув: «Ганьба!». Навіть у  
юґу Кріту, коли всі варни суворо дотримувалися своїх дхарм, Прабатько вважав поганою дхарму нечистих у 
вчинках вратьїв-дашаміїв, жителів П’ятиріччя, і не схвалював її».

Знай все це, о Шальє! Але я повідаю тобі ще й про те, що сказав, поринаючи у води озера, ракшас на  
ім’я  Калмашапада:  «Старцівство  — скверна  для  кшатрія,  неправда  —  скверна  для  брахмана,  бахліки  — 
скверна для всієї землі, жінки мадрів — скверна серед усіх жінок!». Потопаючого «нічного блукача» витяг з 
води якийсь цар, і на його питання той ось що відповідав, послухай: «Скверна людства — млеччхи, гірше 
млеччхів — шахраї, гірше шахраїв — євнухи, а гірше євнухів — ті, у яких цар сам робить жертвопринесення. І 
яка би скверна не була у мадраків, цар яких сам виконує жертовний обряд, — та скверна буде твоєю, якщо ти 
мене не відпустиш!».

Цей  ракшаський  нашепт  зцілює  людей,  одержимих  ракшасом  або  вражених  сильною  отрутою.  А 
наприкінці йдуть такі слова: «Панчали зберігають суть Вед, нащадки Куру дотримуються своєї дхарми, матсьї  
— правдивість, шурасени — жертовний обряд, жителі Півдня — всі раби, жителі Сходу — врішали, бахліки 
— злодії, сураштри народжені від змішання варн. Невдячність, розкрадання чужого майна, пиття хмільного,  
близькість із жоною наставника — немає такого беззаконня, яке не було б для них законом. Сором і ганьба 
араттакам, жителям П’ятиріччя! Панчали — насамперед, потім куру та найміши, навіть і матсьї — усі знають 
дхарму. Серед калінгаків, ангів і магадхів є старці, що живуть відповідно до праведної дхарми».

У  східній  частині  живуть  боги  на  чолі  з  Джатаведасом.  На  півдні  —  пітари,  цей  край  охороняє 
вершитель праведних справ Яма. Заходом править могутній Варуна, що дає захист асурам. Північчю править, 
разом  із  брахманами  благочестивий  володар  Сома.  Ракшасів  і  пішачів  оберігає  Хімаван,  гухьяків  — 
Гандхамадана. Усі світи і все живе оберігає вічний Вішну Джанардана. Магадхи осягають суть за зовнішніми 
прикметами, косали — кинувши лише погляд, куру-панчали — з півслова, а шальви — вислухавши цілком все  
повчання. Горяни важко осягають смисл, немов би піднімаючись на вершини своїх гір. Всевідаючі явани, о 
царю, а ще більше того — шури. Млеччхи — у полоні творіння своєї уяви. Інші народи і взагалі не чули  
розумного слова. Бахліки вперті, а мадраки — гірше всіх, і ти, о Шальє, будучи одним з них, не смієш мені  
заперечувати!  Знаючи  це,  замовкни  і  не  супереч  мені,  бо  я  вб’ю  тебе  ще  до  того,  як  уб’ю  Кешаву  з 
Арджуною!».

Ш а л ь я  м о в и в :
Залишати напризволяще немічних, продавати власних дружин і синів — все це у звичаї ангів, о Карно,  

над  якими  ти  цар.  Згадай  про  ті  власні  свої  недоліки,  які  згадував  Бгішма,  перераховуючи  ратхинів  і  
магаратхів, і упокор свою лють, не гнівайся! Усюди, о Карно, є й брахмани, і кшатрії, є й вайшьї, і шудри, і  
доброчесні, віддані чоловікам дружини. Усюди, в кожній країні, є також люди, які люблять насміхатися над  
іншими, та заподіюють біль один одному, люди, які віддаються плотським утіхам. Усюди кожний вправний 
примічати недоліки інших, своїх же, натомість, люди часто не бачать, а бачачи — не бентежаться.

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Нічого не відповів на це Карна, і Шалья повернувся лицем до ворогів. Знову тут посміхнувся Радхейя і 

знову, кваплячи, крикнув йому: «Рушай!».
Так вістить розділ тридцятий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
І ось Карна, побачивши очолене Дхріштадьюмною, яке не має собі рівних, здатне розтрощити будь-яку 

ворожу рать воїнство партхів, рушив уперед, громом колісниці, левиним кличем і звуками музики, здавалося,  
трясучи землю. Той багатий ратним запалом, захмелілий битвою підкорювач недругів, здригаючись од люті,  
належно розташував  свої  війська для зустрічного  бою,  о туре-бгарато,  і  почав бити рать  пандавів,  немов 
Магхаван — військо асурів, а також напав на Юдхіштхіру, роблячи довкола нього лівосторонній об’їзд.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
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Як,  о  Санджайє,  розташував  Радхейя  військо  своє  для  зустрічного  бою  з  відважними  пандавами,  
очоленими Дхріштадьюмною, і під охороною Бгімасени? Хто стояв на крилах, хто — на краях крил війська 
мого, о Санджайє? Як, відповідно до ладу, розділилися вої, які зайняли місця в ратних лавах? Як сини Панду 
розташували війська свої проти моїх? І як почалася та велика, грізна битва? Де перебував Бібхатсу в мить,  
коли Карна напав на Юдхіштхіру? Хто ще насмілився піти на Юдхіштхіру в присутності Арджуни? Хто ще з 
людей,  крім  Радхейї,  зважився,  ризикуючи  своїм  життям,  все  ж  стати  супроти  у  битві  того,  хто  колись 
наодинці здолав все живе в лісі Кхандава?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Слухай про те, як розташувалися війська, як, залишивши царя на догляд іншим, з’явився на ратнім полі 

Арджуна і, як почалася битва. Кріпа, син Шарадвана, Крітаварман з роду сатватів і Магадха, стали, стрімкі, на 
правому крилі, о царю! Ще далі, на краю крила стали, охороняючи твоє військо, Шакуні і воїн-колісничний  
Улука, а з ними — вершники із блискучими піками, незворушні гандхарці, та численні, немов хмари сарани,  
страшні на вигляд, наче пішачи, нескоримі горці. На тридцяти чотирьох тисячах непереможних колісницях 
охороняли лівий край, вишикувані твоїми синами в бойові лави, сп’янілі битвою, жадаючи убити Крішну і  
Арджуну саншаптаки. Ще лівіше від них, на краю крила стояли з колісницями, кіннотою і піхотою камбоджі,  
шаки і  явани.  Підкоряючись велінням Сина сути,  вони також викликали на бій Арджуну і  велемужнього 
Кешаву.  У центрі,  на чолі  війська,  захищаючи передній край своєї  раті,  став Карна,  одягнений у панцир,  
прикрашений вінком,  у  яскравих обладунках  і  браслетах.  Захищений своїми гнівними синами,  той герой, 
найгідніший з носіїв зброї, сяяв красою, ведучи на битву головний загін свого війська. За спиною воїнства  
перебував, сидячи на зашийку великого слона, осяйний мов Сонце або Вайшравана, смаглявий, прекрасний 
виглядом, оточений військовими загонами, міцнорукий, зі сталевими кулаками Духшасана. За ним, о великий 
царю,  під  охороною  своїх  єдиноутробних  братів,  на  чудових  конях,  у  чудовій  броні  рухався  сам  цар 
Дурьйодхана.  Дружно захищений доблесними мадрами і  кекайями,  він був  чудовий,  немов Звершник ста 
жертвопринесень у колі божеств, о великий царю!

По  п’ятах  за  цим  колісничним  військом  ішли,  обрушуючи  зливу  стріл  подібно  хмарам,  хоробрі  
колісничні бійці з числа куру, очолювані Ашваттхаманом, а також вої на слонах, вельми розлютованих, яких 
поганяли відважні млеччхи. Ті слони з їхніми воями-їздцями, переможними прапорами і пломенисто-сяючим 
чудовим озброєнням були величні немов гори порослі лісом. Тисячі непохитних героїв з мечами і списами 
паттіша йшли за  цими слонами,  ступаючи по землі,  як «охоронці  ніг».  Зі  своїми колісницями,  кіннотою, 
багато прикрашеними слонами, та панівна над усіма іншими рать, блищала, немов воїнство богів або асурів.  
Це велике військо, яке мудрий його проводир вишикував за правилами, встановленим Бріхаспаті, рухаючись,  
здавалося, танцювало, вселяючи страх ворогам. І ось із крил його та з країв крил, почали вириватися вперед,  
поливаючи стрілами подібно хмарам, піші, кінні, на колісницях і на слонах, прагнучі битви вої.

В  цю мить,  угледівши на  чолі  раті  Карну,  цар  Юдхіштхіра  звернувся  до  неперевершеного  у  своїй 
доблесті згубника недругів, Завойовника багатств: «Поглянь, о Арджуно, на це велике військо, вишикуване на  
ратному полі Карною! Яка чудова ця рать з її крильми і краями крил! Бачачи перед собою ці незліченні полки  
ворогів, ми повинні обрати такий спосіб ведення бою, щоб вони не змогли нас здолати!». У відповідь на ці  
слова царя Арджуна, шанобливо склавши долоні, сказав: «Як ти говориш, так все й буде шановний, не інакше!  
Я зроблю все, що слід, для їхнього знищення! Вони загинуть, якщо перебити проводирів їхнього воїнства, і я 
зараз це зроблю, о бгарато!».

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Отже,  виступайте:  ти  проти  Радхейї,  Бгімасена  —  проти  Суйодхани,  Накула  —  на  Врішасену,  а  

Сахадева — проти сина Субали, Шатаніка — на Духшасану, бик з роду Шині — на Хардікью, Дхріштадьюмна  
— на сина Дрони, сини Драупаді з Шикхандіном — на інших синів Дхрітараштри, сам же я піду на Кріпу! І 
нехай кожний з нас уб’є свого ворога!

С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Вислухавши  Царя  справедливости,  Завойовник  багатств  мовив:  «Хай  буде  так!»,  потім  віддав 

розпорядження військам і  сам виступив на чолі всієї раті. Побачивши наближення тої пречудової колісниці, 
Шалья знову звернувся до сина, хмільного битвою, Адхіратхи: «Ген-де наближається ця колісниця запряжена 
білими кіньми, керована Крішною-візником, ген розтрощує в бою недругів син Кунті, той самий, про якого ти 
запитував! Превеликий шум стоїть від гуркоту її коліс, і піднятий колісницею пил уже затьмарив все небо!  
Трясеться ободами її  коліс,  тремтить земля,  могутній  вихор віє  в лице твоєї  раті,  о  Карно!  Уже рикають 
хижаки,  звірі  наганяють  жах!  Глянь-но,  Карно,  перед  тобою  страшний,  грізний,  дивовижний  Кабандха, 
подібний до хмари, стоїть,  потьмаривши сонце!33 Дивися, звідусіль дивляться на сонце зграї всіляких звірів, 
могутні, люті тигри! Дивися, тисячами зібралися сюди лиховісні канки й грифи. Вони сидять, повернувши  
друг до друга голови, і ведуть безперестану бесіду! Білі коні, запряжені у твою велику колісницю, о Карно, 
рвуться,  гнані  страхом,  у  бік,  і  хитається  твій  прапор!  Дивися,  он  стають  дибки  ці  прекрасні,  міцнотілі, 
швидконогі коні, здатні літати немов гаруди в піднебессі! Все це вірні ознаки того, що, застеливши своїми 
тілами землю, сотнями й тисячами, о Карно,  заснуть на ній навіки вбиті царі! Грізно і страхітливо ревуть  
мушлі, гуркочуть  усюди мріданги й великі бойові барабани, о Радхейє! Чуєш, о Карно,  як на різні голоси 
співають стріли, кричать люди, іржуть коні, гримлять колісниці, як стукають тятиви луків об захисні ремені на 
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руках  великих героїв!  Глянь,  о  Карно,  як  приготовлені  умільцями з  тканини,  розшиті  золотом і  сріблом, 
багатобарвні прапори Арджуни сяють над його колісницею, розвіяні  вітром. Прикрашені золотим сонцем,  
місяцем і зірками, обвішані дзвіночками, вони блищать, немов блискавиці на тлі грозової хмари! Пронизливо 
скриплять розхитані вітром прапори і самі прикрашені прапорцями колісниці великих духом панчалів! Ось 
уже видно верхівку прапора, ось чутно дзенькіт тятиви того, хто розтрощує безліч твоїх слонів, колісниць,  
кінних і піших воїв! Сьогодні, як ти про те просив, ти побачиш навіч, о Карно, того героя, Білокінного, що має  
Крішну візником та  разить  у  битві  ворогів!  Сьогодні  ти  побачиш,  о  Карно,  на  одній  колісниці  тих двох 
чоловіків-тигрів з мідно-червоними очима, згубників недругів — Васудеву з Арджуною! Якщо ти, о Радхейє,  
уб’єш того, чий візник — Варшнейя, чий лук — Гандіва, тоді будь царем над усіма нами! Ген, прийнявши 
виклик саншаптаків, прямує він на них і учиняє, могутній, на ратному полі різанину своїм недругам!». Царя 
мадрів перервав Карна з великим гнівом: «Дивися, з усіх боків тіснять Партху гнівні саншаптаки, і вже не  
видно його, як сонця схованого за хмарами! У безодню журби, о Шальє, занурений цей негідний Арджуна!».

Ш а л ь я  м о в и в :
Чи ж можна Варуну погубити водою, а вогонь — дровами? Чи можна піймати вітер чи випити великий 

океан? Настільки ж безглузда, по-моєму, думка здолати Партху в бою. Адже його не в силі перемогти навіть 
усі  боги  й  асури  на  чолі  з  Індрою!  Так  вдовольнися  ж  одними  словами  про  теє,  що  вб’єш  Арджуну,  а 
сказавши, заспокойся! Не можна здолати його на прі, обери собі іншу заповітну мрію! Переможе Арджуну  
лише той, хто здатний підняти руками землю, полум’ям гніву спалити все живе, скинути з небес самих богів.

Подивися на Бгіму,  сина Кунті,  невтомного у подвигах, осяйного величчю, міцнорукого, який стоїть 
непохитно немов гора Меру! Він нетерплячий та вічно палає гнівом, довго не забуває образ і зараз стоїть на  
ратнім полі прагнучи перемоги могутній Бгіма! Он стоїть найгідніший охоронець дхарми, підкорювач чужих 
міст,  Цар  справедливости,  Юдхіштхіра,  з  ким  нелегко  впоратися  в  битві  ворогам!  А  онде  стоять  два 
невразливих у бою чоловіка-тигра, подоба Ашвінів, єдиноутробні брати Накула й Сахадева! Ген височіють, 
немов п’ять гір, п’ятеро синів Драупаді, стоять вони, жадаючи сутички, і кожний з них у бою рівний Арджуні!  
А там стоять, хоч і втративши вже Сатьяджита, але все-таки сповнені ще найвищої сили сини Друпади, на чолі 
з Дхріштадьюмною!».

І поки два цих чоловіка-лева вели між собою розмову, обидва воїнства змішалися одне з одним, немов  
води Ґанги і Ямуни.

Так вістить розділ тридцять перший у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли обидві армії в бойовому шику зійшлися одна з одною, як саме Партха напав на саншаптаків, а  

Карна — на пандавів, о Санджайє? Повідж мені про цю битву докладно, адже ти в цьому майстерний: я ж не 
можу ніколи насититися, слухаючи розповіді про подвиги героїв на ратному полі!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Побачивши, що потужне військо супротивника розташувалося для бою певним чином, Арджуна завдяки 

поганому  командуванню  сина  твого,  зумів  і  своїм  військам  додати  вчасно  відповідний  бойовий  шик.  І,  
вишикувана  по-бойовому,  та  могутня  рать,  у  якій  була  безліч  вершників  і  слонів,  піхоти  й  візників,  
очолюваних Дхріштадьюмною, засяяла в усій своїй пишноті.  Паршата, чиї коні білі немов голуби,  сяйвом 
рівний сонцю й місяцю, озброєний луком, був величний, немов втілення Смерти. Навколо ж Паршати, немов 
сонми зірок  — навколо  Місяця,  тіснилися  прагнучі  битви,  грізні  своєю тілесною міццю,  супроводжувані 
численними воями, інші сини Друпади.

І ось, відшукавши пов’язаних клятвою між вишикуваних у бойові лави на ратному полі військ, гнівний 
Арджуна кинувся прямо на них, напружуючи свій лук Гандіву. А саншаптаки, палаючи бажанням убивати,  
твердо зважившись досягти перемоги і поставивши собі межею одну лише смерть, обрушилися на Партху. Це 
військо,  складене з  незліченних загонів  кінноти,  розлютованих слонів,  колісниць і  відважних піших воїв,  
стрімко атакувало Арджуну. І гучна сутичка між ними та Увінчаним діадемою була подібна тій, котра, як ми 
чули, була в нього з ніватакавачами.

Тисячами розсікав Партха колісниці, коней,  прапори, слонів, піших воїв,  бійців-колісничних, стріли,  
руки,  мечі,  метальні диски, бойові сокири, підняті зі зброєю руки і стиснуту в них зброю, а також голови 
ворогів. Вирішивши, що його колісницю вже назавжди поглинув цей грізний вир військ, подібний до безодні  
патали, видали саншаптаки радісний крик. Але розлютований Бібхатсу винищив, немов Рудра, всю живу твар,  
усіх ворогів, які посміли наблизитися до нього спереду або ззаду, праворуч чи ліворуч. І була тут у воїв твоєї 
сторони,  о  поважний,  неймовірно  грізна  битва  з  панчалами,  чедами і  срінджайями.  Кріпа,  Крітаварман і  
Шакуні,  син Субали,  грізні  стрільці,  вельми люті, сп’янілі  битвою, що ведуть за собою радісне,  збуджене  
військо, разом з окремими загонами колісниць, вступили у бій з косалами, кашійцями, матсьями, карушами, 
кекайями  та  відважними  чоловіками-шурасенами!  І  була  між  тими  героями  —  шудрами,  вайшьями  і 
кшатріями 34 смертельна битва, що губить тіло, але також і гріхи, праведна, що підносить до небес і дарує  
славу.
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А Дурьйодхана, найхоробріший з роду Куру, перебуваючи сам під охороною найвідважніших кауравів і 
колісничних бійців із числа мадрів, разом зі своїми братами підтримував у битві Карну, коли той боровся з  
пандавами, панчалами, чедійцями та Сатьякі,  о туре-бгарато! Нарешті гострими стрілами Карна розсіяв ту 
велику рать, розтрощив найчудовіші колісниці й поранив самого Юдхіштхіру. Примусивши тисячі недругів 
позбутися засобів пересування, зброї, тіл і життя, але обдарувавши їх натомість небом і славою, він дав своїм  
прихильникам найбільшу радість.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Повідай мені про те, о Санджайє, як Карна, проникнувши в гущавину раті пандавів, учинив там побоїще 

і добрався до самого царя! Хто були ті хоробрі з партхів, які боролися в бою з Карною, і кого з них син  
Адхіратхи подолав, перш ніж поранив Юдхіштхіру?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Побачивши, що на його шляху стоїть загін партхів під проводом Дхріштадьюмни, згубник недругів  

Карна поспішно атакував  тих панчалів.  При його швидкому наближенні,  прагнучі  перемоги панчали самі 
кинулися йому назустріч, як гусаки прямують до океану, о великий царю! Тут піднявся від обох ратей різкий, 
проникаючий у душу звук тисяч мушель, грізний гул великих барабанів, чулися також звуки різних музичних 
інструментів, ревіння слонів, іржання коней, гуркіт колісниць і жахливі левині кличі героїв. Видно було, як  
трясеться вся земля з її горами, лісами і морями, усе піднебесся з його вітрами та хмарами, весь небосхил із  
сонцем, місяцем, планетами та сузір’ями. Нестерпним був той звук для слуху живих істот. Вельми сильно 
вони схвилювалися, і найслабші духом з них здебільшого впали мертві.

Тоді Карна, у сильному гніві, стрімко здійняв свою зброю й почав разити рать пандавів, немов Магхаван 
— військо асурів. Блискавично увірвавшись у гущавину пандавських колісниць і розсипавши навколо стріли,  
він  уразив  сімдесят  сім  кращих воїв  із  числа  прабхадраків.  Потім двадцятьма п’ятьма гострими,  красиво 
опереними «колісничними» стрілами, той найчудовіший з колісничних бійців убив двадцять п’ять панчалів.  
Після того, залізними, згубними для тіла ворога стрілами із золотим оперенням, почав той герой разити сотні 
й тисячі чедіїв. У той час як він вершив на ратнім полі той надлюдський подвиг, його оточило, о великий 
царю, безліч панчалійських колісниць. Тоді,  поклавши на тятиву п’ять непереборних стріл, Карна,  знаний 
також  як  Вріша  й  Вайкартана,  умертвив  відразу  п’ятьох  панчалів,  о  бгарато!  Бханудеву,  Читрасену,  
Сенабінду, Тапану і Шурасену — цих п’ятьох панчалів, о бгарато, убив він у битві! І коли панчалійські герої  
були вбиті стрілами, підняли панчали серед битви голосний, сумний лемент. Вони змішалися і сумний їхній  
крик оголосив усі сторони світу. А Карна негайно знову почав обсипати їх стрілами!

«Охоронцями коліс» були у Карни два його нескоримих сина, Сушена і Сатьясена, готові, якщо треба,  
відразу позбутися життя, вони також вступили у бій, о шановний! А кращий з синів Карни, боєць-колісничний 
Врішасена  був  при  ньому  «охоронцем  тилу»,  особисто  оберігаючи  батька  від  нападу  ззаду.  І  ось 
Дхріштадьюмна,  Сатьякі  й  син  Друпади  —  Врікодара,  Завойовник  багатств,  Шикхандін  і  хоробрі 
прабхадраки, чедійці, кекайї та панчали, близнюки, одягнені в броні матсьї — усі ці майстерні бійці, палаючи  
жагою  вбивства,  накинулися  на  Радхейю.  Різноманітною  зброєю,  потоками  стріл  заливали  вони  його,  
поливаючи, немов хмари — гору в сезон дощів. Бажаючи врятувати батька, могутні бійці, сини Карни, а за  
ними й інші хоробрі з війська твого, о царю, дали тоді відсіч тим героям. Сушена серпоподібною стрілою  
перерубав лук Бгіми, а потім сімома залізними стрілами вразив його у груди й видав радісний клич. Але  
доблесний Врікодара взяв інший тугий лук, напнув тятиву й розсік своєю стрілою лук Сушени. У гніві, немов 
би танцюючи на своїй колісниці, він дев’ятьма гострими стрілами вразив самого Сушену і відразу іншими 
сімдесятьма трьома вразив Карну. Потім десятьма стрілами він повалив додолу, на очах у його друзів, сина 
Карни,  Сутасену,  з  його  конями,  візником,  прапором  і  зброєю.  Відсічена  стрілою  із  бритвоподібним  
наконечником, сяюча, немов місяць, голова того юнака була прекрасна, наче лотос, зірваний зі свого стебла!

Убивши сина Карни, Бгіма знову почав чинити втрати твоїм військам. Розсікши луки Кріпи і Хардікьї,  
він  потім поранив їх  обох,  Духшасану вразив  трьома,  а  Шакуні  — шістьма залізними стрілами,  Улуку  і 
Пататрі — обох позбавив колісниць. «Агов, Сушено, ти вже мертвий!», — з такими словами взяв він ще одну  
стрілу.  Але Карна розщепив йому її і сам ударив його трьома стрілами. Тоді, взявши нову пряму й гостро  
відточену стрілу, Бгіма все ж послав її у Сушену, але і її розщепив у польоті Вріша. Потім, бажаючи врятувати  
сина й знищити ворога, Карна вразив ще тридцятьма сімома безжалісними «колісничними» стрілами лютого 
Бгімасену.

А Сушена, взявши найчудовіший, здатний метати найважчі стріли лук, уразив Накулу п’ятьма стрілами 
в руки і груди. Накула, поціливши його у відповідь двадцятьма важкими, міцними стрілами, видав гучний 
клич,  чим  змусив  затремтіти  Карну. Тоді  боєць-колісничний  Сушена,  вразив  його  десятьма  стрілами,  о 
великий царю, і негайно ще однією стрілою з бритвоподібним наконечником перерубав йому лук. Сповнився 
гніву Накула, взяв новий лук і безліччю стріл огорнув у тій битві Сушену! Потьмаривши своїми стрілами всі 
сторони світу, той згубник ворожих героїв уразив його візника, потім трьома стрілами — самого Сушену, а ще 
трьома  розщепив  його  могутній  лук.  Розгнівався  Сушена,  взяв  новий  лук,  шістдесятьма  стрілами  вразив 
Накулу і сімома — Сахадеву. І між ними, спраглими до обопільного вбивства, закипіла велика, грізна січа,  
подібна до сутички богів з асурами.
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Сатьякі, убивши трьома стрілами візника Врішасени, потім серпоподібною стрілою розітнув його лук,  
іншими  сімома  вразив  коней,  ще  однією  розтрощив  його  прапор,  ще  три  встромив  йому  в  груди.  Той  
розпростерся у своїй колісниці, але незабаром устав і з мечем та щитом у руках напав на Шайнею, бажаючи 
вбити його.  Сатьякі  негайно вдарив по мечу і  щиту Врішасени,  який стрімко налетів  на нього,  десятьма 
стрілами  з  наконечниками  «кабаняче  вухо».  Духшасана,  помітивши,  що  Врішасена  втратив  колісницю  і 
зброю, прийняв його на свою колісницю і у ній поспішно відвіз геть. Потім, непереборний боєць-колісничний 
Врішасена, зійшов на нову колісницю й знову почав захищати в битві Карну від нападу з тилу.

Потім Шайнея дев’ятьма по дев’ять стрілами позбавив Духшасану візника й коней, а трьома вразив його 
у чоло. Але той, зійшовши на іншу, належно споряджену колісницю, знову примкнув до воїнства Карни й 
продовжував боротися з пандавами.

Тут Дхріштадьюмна вразив Карну десятьма стрілами, сини Друпади — сімдесятьма трьома, Ююдхана 
— сімома,  Бгімасена  — сімдесятьма  чотирма,  Сахадева  — п’ятьма,  Накула  — тридцятьма,  Шатаніка  — 
сімома,  відважний  Шикхандін  —  десятьма,  а  Цар  справедливости  —  цілою  сотнею!  Ці  й  багато  інших  
хоробрих чоловіків,  які  жадали перемоги,  сукупно  разили в тій битві  вправного лучника,  Сина сути!  Але 
згубник ворогів, Син сути, відмінно лавіруючи на своїй колісниці, вразив у відповідь кожного з них десятьма  
стрілами. Ось коли ми спостерігали навіч усю міць зброї і спритність великого духом Карни: то було подібно  
диву! Рухи його були настільки стрімкі, що вороги не могли навіть простежити, як бере із сагайдака стріли, як 
накладає їх на тятиву і як посилає в ціль той боєць-колісничний! Небо, земля й повітряний простір умить мов  
розлетілися в сторони, гнані його гострими стрілами. Все небо над тим місцем палало немов би затягнуте  
червоними хмарами! А могутній Радхейя, нібито танцюючи з луком у руках на своїй колісниці, кожного з тих, 
хто стріляв по ньому, вражав у відповідь утроє більшою кількістю стріл. Щораз, вражаючи кого-небудь із них 
десятком стріл, він видавав радісний клич. І всі вони зі своїми конями, візниками, прапорами й царськими  
парасолями розступилися, даючи йому дорогу.

Трощачи тих великих лучників зливами своїх стріл і не зустрічаючи гідного опору, згубник недругів  
Радхейя увірвався в саму середину особистого війська царя! Убивши три сотні колісничних бійців із числа  
найхоробріших чедіїв, Радхейя потім поцілив гострими стрілами Юдхіштхіру. Тут усі, які були там пандави,  
Шикхандін і Сатьякі юрбою оточили царя, щоб захистити його від Радхейї. А великі лучники із твого воїнства 
так же дружно і ревно почали захищати з усіх боків безперешкодного в бою Карну. Чутні були звуки різних 
музичних  інструментів,  гриміли  левині  кличі  неприборканих  героїв,  о  володарю  народу!  Отже,  знову 
зійшлися на полі прі безстрашні куру і пандави. Партхи — на чолі з Юдхіштхірою, наші — на чолі з Сином 
сути!

Так вістить розділ тридцять другий у Карнапарві 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 :
Урізавшись у лави того війська, Карна в оточенні тисяч колісниць, слонів, піших і кінних воїв кинувся 

на  Царя  справедливости.  Розтрощивши  сотнями  грізних  стріл  тисячі  стріл  і  списів,  посланих  у  нього 
ворогами, Вріша безстрашно рушив крізь їх ряди. Усюди, одним ворогам він відтинав голови, руки, ноги, і  
вони мертвими падали додолу, а інші, здригнувшись, кидалися тікати. Знову й знову натхненні Сатьякі піші  
вої  — дравіди,  андхри й  нішади,  палко бажаючи вбити ворога,  разили в  битві  Карну.  Але  простромлені 
стрілами Карни, всі вони, з відрубаними руками й збитими з голів шоломами, падали разом на землю, начебто  
зрубаний  ліс  дерев  шала.  Ось  так  сотні,  тисячі  й  десятки  тисяч  воїв,  убиті,  падали  тілами  на  землю, 
наповнюючи натомість весь простір світу своєю славою. Пандави і панчали намагалися впоратися з Карною 
Вайкартаною, лютим у битві немов сам Яма, достоту так само, як люди борються з хворобою за допомогою  
магічних  заклинань  і  лікарських  трав.  Але  він  розтрощив  їх  усіх  і  знову  обрушився  на  Юдхіштхіру,  як 
невиліковна хвороба, непідвласна ні заклинанням, ні зіллям, ні ворожбитським обрядам.

Тут знову перепинили йому шлях прагнучі урятувати свого царя пандави, панчали і кекайї. Цього разу 
він не зміг прорвати їх шерег, як Смерть буває неспроможна перед людьми, які пізнали брахмо. І Юдхіштхіра, 
згубник ворожих героїв, очі якого налилися кров’ю від гніву, мовив тоді Карні, який вже близько підійшов до  
нього, але був зупинений: «Агов, Карно, агов, Сину сути, що перекручено все бачить! Слухай мене! Вічно 
суперничаєш ти на бойовищі зі славним Пхалгуною! Вічно слухняний волі синів Дхрітараштри ти борешся з 
нами! Запасися великою мужністю й вияви нам тут сьогодні всю свою силу,  всю відвагу,  весь запал твоєї  
ненависти до пандавів! Я ж у великій битві назавжди розтрощу твою звичайну впевненість у перемозі!».

Сказавши  Карні  такі  слова,  син Панду вразив його,  о  великий царю,  десятьма гострими, залізними,  
позолоченими стрілами. А згубник недругів, Син сути, майстерний лучник, посміхнувшись, послав у нього  
натомість дев’ять стріл з наконечниками «телячий зуб», о бгарато! Потім двома бритвоподібними стрілами й 
ще іншими, згладженими в кільцях (бамбукові),  він убив на смерть двох панчалів,  «охоронців коліс» при 
колісниці  великого  духом  Юдхіштхіри,  чоловіків  великої  відваги,  які,  охороняючи  з  боків  Царя 
справедливости й стоячи по сторонах його колісниці,  сяяли вродою немов дві  зірки сузір’я  Пунарвасу (в 
сузір’ї Близнюків), у сусідстві з Місяцем. Тут Юдхіштхіра знову вразив Карну тридцятьма стрілами, а ще по 
три на кожного пустив у Сушену і Сатьясену. Шалью поранив він дев’ятьма десятками стріл, Сина сути — 
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сімдесятьма  трьома,  а  тих  його  «охоронців  коліс»  поцілив  трьома  неухильно  прямолітними  стрілами, 
кожного.

Тоді  син  Адхіратхи,  посміхаючись  і  потрясаючи  своїм  луком,  розсік  тіло  царя  підковоподібною 
стрілою, потім уразив його ще шістьма стрілами й видав радісний клич. Тут хоробрі сини Панду, прагнучи  
врятувати свого царя від Сина сути, поспішили до Юдхіштхіри й обсипали Карну своїми стрілами. Сатьякі й 
Чекитана, Юютсу і цар пандьїв, Дхріштадьюмна й Шикхандін, сини Друпади і прабхадраки, обидва близнюка 
з Бгімасеною, а також син Шишупали, каруші, які залишилися в живих, матсьї, кекайї, кашійці та косали — 
всі ці герої почали поспішно відбивати натиск Васушени. Джанамеджайя-панчалієць уразив Карну стрілами, 
простими та залізними, гострими, з наконечником «вухо вепра», «телячий зуб», «бритва», «дзьоб чатаки», а 
також стрілами наліка та великими стрілами віпатха. Потрясаючи всілякою грізною зброєю, колісничні бійці,  
вої на слонах і вершники, кинулися на Карну і оточили його кільцем, щоб убити.

Притиснутий з усіх сторін найвідважнішими з пандавів, він викликав тоді до дії зброю Брахми і негайно 
заповнив стрілами весь простір. Потім Карна-вогонь, своєю доблестю-жаром і стрілами-полум’ям спалюючи 
пандавів  наче ліс,  почав майстерно маневрувати  своєю колісницею бойовищем.  За допомоги цієї  великої  
зброї,  неперевершений  лучник,  посміюючись,  розсік  своїми  стрілами  лук  великого  духом  Індри  людей. 
Нарешті,  випустивши  в  мить  ока,  дев’яносто  гострих  і  вирівняних  у  кільцях  стріл,  Карна  серед  битви  
простромив ними обладунок царя. І цей сяючий, золотом оздоблений обладунок впав тоді з тіла царя, сяючи 
пишнотою, як вислизає геть від сонця гнана вітром хмара з блискавкою всередині. А тіло того земного Індри, 
прикрашене  чудовими  коштовностями,  постало  поглядам,  коли впав  з  нього  обладунок,  прекрасне  немов 
безхмарне зоряне нічне небо.

Стікаючи кров’ю, Партха, якого стріли ворога позбавили обладунку,  сповнився гніву і метнув у сина  
Адхіратхи цілком залізний спис. Але поки він, палаючи, як здавалося, проносився в піднебессі, Карна розбив  
його сімома стрілами, і впав він на землю, розтрощений стрілами того вправного лучника. Тут Юдхіштхіра  
вразив Карну чотирма дротиками в обидві  руки,  чоло,  груди  й видав радісний вигук.  Карна,  з  ран якого 
бризнула кров, розлютився й задихав мов розгніваний змій. Серповидною стрілою зніс він прапор Пандава, а 
трьома іншими вразив його самого,  розсік  йому обидва сагайдаки й розколов на тріски колісницю.  І  ось  
Партха, візник якого, Паршта, був уже вбитий раніше, кинувся тікати, бо він упав духом і не в силі був більше 
віч-на-віч протистояти Карні.

Наздогнав його Радхейя, торкнувся рукою його плеча та з усмішкою презирливо сказав Пандаву: «Як  
може нащадок знатного роду,  вихований у відданости дхармі кшатріїв,  тікати на ратнім полі  від ворогів,  
тремтячи за своє життя! Недосвідчений ти, я бачу, в тому що пропонує кшатрію його обов’язок! Скоріше, ти  
сильний у тому що становить силу брахманів, твій обов’язок — вивчення Вед і чинення жертвопринесень!  
Ніколи надалі не берися до зброї, о Каунтейє, не вступай у бій з відважними воями, не говори їм зухвалих 
слів, не ходи на поля великих битв!».

Сказавши Партсі такі слова, могутній Карна відпустив його з миром і почав трощити військо пандавів,  
наче Володар ваджри — рать асурів. А володар народу, змучений соромом, поспішно пустився тікати, о царю! 
Побачивши, що той непохитний цар біжить,  пішли за  ним чедійці,  пандави і  панчали,  боєць-колісничний 
Сатьякі,  відважні  сини Драупаді  й обоє сина  Панду від Мадрі.  Коли воїнство Юдхіштхіри показало тил, 
Карна, супроводжуваний відважними куру, кинувся переслідувати його по п’ятах. Радісні левині кличі синів 
Дхрітараштри змішувалися зі звуками мушель і барабанів, дзенькотом тятив, співом стріл. А Юдхіштхіра, о 
великий царю, поспішно зійшовши на колісницю Шрутакірті,  звідти дивився на доблесні діяння Карни, о 
Кауравьє! Бачачи військо своє притисненим, Юдхіштхіра, Цар справедливости, у гніві, тисячу разів поспіль 
прокричав тим воям: «Убийте його!».

Тоді,  корячись  велінню  царя,  бійці-колісничні  із  числа  пандавів,  очолювані  Бгімасеною,  дружно 
повернули назад і вдарили на твоїх синів. Від лементу воїв, що лунав усюди, ревіння слонів, іржання коней,  
стукоту колісниць,  тупоту піших і  дзенькоту зброї,  піднявся  тут  оглушливий  шум,  о бгарато!  «Встаньте!  
Бийте! Уперед! На ворога!», — із цими криками вої почали разити один одного на полі бою.  Немов хмари 
затьмарили небо потоки стріл, які ті найгідніші чоловіки випустили друг на друга. Втративши у битві свої 
знамена, прапори, парасолі, коней, візників і зброю, з відсіченими головами й кінцівками, вкриті ранами царі,  
мертвими падали на землю.  Чудові  слони,  подібні,  завдяки баштам на спинах,  прекрасним вершинам гір,  
падали,  убиті,  разом  зі  своїми  їздцями,  немов  розтрощені  перуном  гори.  Коні,  чия  збруя  була  пробита, 
прикраси зламані, тіла покалічені, разом зі своїми вбитими відважними вершниками, тисячами падали додолу.  
Зі зламаною зброєю, понівеченими тілами, знищувані слонами, конями, колісницями й відважними бійцями 
ворога,  тисячами  лягали  трупом  додолу  загони  піших  воїв.  Голови  героїв,  хмільні  битвою,  з  широко 
розкритими мідно-червоними очима, з ніжними лотосовими обличчями вистелили собою всю землю.

І тоді почули люди звук, який розлився у безкрайнім небі, — то був звук співу й музики, шум ходу 
небесних колісниць і польоту сонмів апсар. Тисячами звівши на свої колісниці вбитих, висічених, полеглих 
лицем до їхнього ворога, героїв, ті сонми апсар піднялися потім на небо.

Побачивши  навіч  таке  велике  диво  і  запалавши  бажанням  досягти  небес,  герої  з  радістю,  стрімко 
кинулися один на одного. І спочатку в тій битві — о диво! — усі боролися за правилами: колісничні — з  
колісничними, піші — з пішими, слони — зі слонами, вершники — з вершниками. Але коли розгорівся той 
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бій, згубний для людей, коней і слонів, коли порохнява сховала усе військо, то й наші, і вороги, почали разити 
навіть  своїх.  То була  пря,  в  якій тягали один одного за  волосся,  кусали  зубами,  рвали нігтями:  кулачна,  
рукопашна сутичка, несучи порятунок від тіла й гріхів. В тому згубному для людей, коней і слонів бою, з  
людських, кінських, слонячих тіл виливався рясний потік крови, що потім підхоплював і ніс простягнені на  
землі людські,  кінські,  слонячі тіла.  Протікаючи через стовпотворіння людей,  коней і  слонів,  та  жахлива,  
страшна для боязких, що несла в собі замість води й мулу лише кінську, слонячу й людську кров річка, несла  
із собою неживі тіла людей і тварин. Прагнучи перемоги, вої переправлялися через неї на інший берег, хто — 
убрід,  а  хто  —  уплав.  Одні  з  них  випливали,  інші  —  тонули.  Кров’ю  були  покриті  їхні  тіла,  кров’ю  
заплямовані збруя, зброя і одяг. Одні занурювалися в ту ріку,  інші пили з неї кров, треті втрачали почуття  
побачивши її, о туре-бгарато! Колісниці, коні, люди, слони, зброя і прикраси, одяг, збруя, вої, мордовані або 
вже вбиті, земля, небо, піднебесся, сторони світу — усе забарвилося кров’ю! Запах тої крови, відчуття її на  
шкірі,  її смак, небувалий вигляд і дзюркіт її  в потоці, привели майже все військо у величезне сум’яття, о  
бгарато!

Тут,  на це вже розбите і  розладнане військо твоє,  знову обрушилися  на колісницях герої  на чолі  з  
Бгімасеною і Сатьякі. І могутнє військо твоїх синів, не в силі витримати стрімкого натиску тих великих духом  
героїв, кинулося тікати, о царю! Та рать, в якій була велика кількість людей і коней, прийшла в безладдя:  
змішалися  коні,  слони  й  колісниці,  попадали  додолу  щити  і  зброя,  вивалилися  з  рук  мечі  й  луки.  
Збожеволівши від страху,  військо твоє побігло в усіх напрямках, немов стадо слонів у лісовій хащі,  коли 
нападають на нього леви.

Так вістить розділ тридцять третій у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Побачив син твій Дурьйодхана, як пандави стрімко тіснять твоє військо, але, скільки не намагався, не  

зумів  криком зупинити втікачів.  Тоді лівим крилом, з  його краєм, а також краєм правого крила,  каурави,  
піднявши зброю, обрушилися в битві на Бгімасену. А Карна, бачачи, що сини Дхрітараштри біжать неоглядки,  
погнав своїх чудових коней, білих мастю, як оперення гусака, у те місце, де був Врікодара. І гнані Шальєю, 
окрасою битв, ті коні, о великий царю, примчали його впритул до колісниці Бгімасени.

Бгіма, побачивши, як наближається до нього Карна, розлютився і твердо вирішив убити недруга, о туре-
бгарато!  Звернувся  він  до  відважного  Сатьякі  й  Дхріштадьюмни,  онука  Прішати,  з  такими  словами: 
«Охороняйте благочестивого царя Юдхіштхіру. Тільки-но на моїх очах дивом уник він найбільшої небезпеки! 
На радість Дурьйодхані, лиходій Радхейя, в моїй присутності, посік стрілами весь одяг царя! Але зараз, о сину  
Прішати, я втішу Юдхіштхіру в його журбі! Або сам уб’ю Карну, або він погубить мене в цьому грізному 
бою,  клянуся  вам!  Тепер  доручаю  царя  вашому  піклуванню:  оберігайте  його  всі  як  один,  ревно  і 
холоднокровно!».

Потім міцнорукий Бгіма оголосив громовим левиним кличем усі сторони світу й рушив назустріч синові 
Адхіратхи. Угледівши стрімке наближення зраділого майбутній сутичці Бгіми, могутній володар мадрів так 
сказав Синові сути: «Дивися, Карно, ось він — лютий, міцнорукий син Панду! Одного лише, звичайно, бажає 
він:  вилити на тебе свій давно накопичений гнів! Ніколи ще, навіть коли були вбиті  Абгіманью і ракшас  
Гхатоткача, не бачив я його таким лютим, о Карно! У гніві він здатний протистояти всім трьом світам. Цей 
його сліпучо-грізний вигляд порівняний лише з полум’ям кінця світу!».

Ледве встиг володар мадрів сказати це Радхейї,  як наблизився до Карни,  о  царю,  палаючий гнівом  
Врікодара.  Бачачи  вже  поблизу  від  себе  зраділого  майбутній  сутичці  Бгіму,  Радхейя,  посміхаючись,  так 
відповідав Шальї: «Усе, що ти, о могутній царю народу мадрів, сказав мені зараз про Бгімасену, без сумніву 
істинно. Так, Врікодара — герой, доблесний воїн, гнівний, неперевершений у силі, не дорожить він ні тілом,  
ні самим життям! Колись у столиці Вірати він, схований під чужим одягом, з любови до Драупаді умертвив  
голими руками, причаївшись у засідці, Кичаку з усіма його поплічниками! Сьогодні ж, одягнений у броні,  
натхнений гнівом,  він готовий схопитися,  в  гущавині  битви,  навіть зі  Смертю з  піднятим жезлом! Давно 
плекаю я таке заповітне бажання, що, або я вб’ю Арджуну в битві, або Завойовник багатств уб’є мене. Вже  
сьогодні воно здійсниться, завдяки моїй сутичці із Бгімою! Адже якщо буде вбитий Бгімасена або залишиться 
без коней,  то тоді  виступить проти мене сам Партха,  про що я лише й мрію! Вирішуй же скоріше, як ти 
вважаєш потрібно зараз діяти?».

На ці слова великого духом Радхейї відповідав Шалья Синові сути такими словами: «Ось і зустрівся ти,  
міцнорукий, з могутнім Бгімасеною, а знищивши його, доберешся потім і до Пхалгуни! Те, що здавна було  
твоїм заповітним бажанням у серці, все це неодмінно збудеться,  повір мені!».  Вислухавши Шалью, Карна 
знову звернувся до нього, спонукуючи його до дії, з такими словами: «Чи призначено мені вбити Арджуну у 
битві, чи призначено Завойовникові багатств убити мене — як би там не було, ти, звернувши свої думки до  
битви, поспішай уперед, уперед!». І ось Шалья, о володарю народу, спрямував колісницю вперед, назустріч  
великому лучникові Бгімі, який тіснив рать кауравів.

У ту мить, коли схопилися Карна із Бгімою, пролунало, о Індро царів, оглушливе ревіння бойових сурм  
і  барабанів.  Палаючи  гнівом,  могутній  Бгімасена  гострими,  блискаючими  на  сонці  залізними  стрілами, 
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примусив твоє нескориме військо бігти в усіх напрямках. І закипіла на тому ратному полі гучна, грізна, люта 
січа між Карною і Пандавом, о володарю народу!  У першу мить,  о Індро царів, потіснив Карну Пандава.  
Зустрічаючи його натиск, Карна, він же Вріша Вайкартана, чий дух неосяжний, сповнився гніву й залізною 
стрілою вразив його в саму середину грудей, а потім обсипав його також зливами інших стріл. Незважаючи на 
рани, нанесені йому Сином сути, Бгіма негайно огорнув Карну своїми стрілами. Дев’ятьма стрілами, гострими 
й згладженими в кільцях, уразив він недруга. Але Карна однією стрілою розсік посередині його лук, а коли 
супротивник залишився без лука,  то вразив його в середину грудей залізною, гостро відточеною стрілою, 
здатною пробивати будь-яку перешкоду. Взяв тоді Врікодара новий лук і, уміючи вибирати найбільш вразливі 
цілі, вразив гостро відточеними стрілами Сина сути в осередки життя, а потім видав гучний клич, від якого,  
здавалося,  здригнулася  земля.  А Карна  вдарив  його  двадцятьма  п’ятьма  блискучими  на  сонці,  залізними 
стрілами. Так слона, ошалілого в період витікання мади, закидають у лісовій хащі палаючими смолоскипами.

І тоді, бажаючи вбити Сина сути, Пандава, запалений гнівом, з очима налитими кров’ю від обійнятої  
його люті, наклав на тятиву свого чудового, потужного, здатного метати які завгодно важкі стріли лука, таку 
стрілу, що могла б розколоти навіть гори. Потім той великий лучник, що перевершує стрімкістю батька свого  
— Вітер, розтягнув у гніві, до самого вуха, тятиву свого потужного лука й випустив ту стрілу, сподіваючись  
убити нею Карну. Та пущена могутнім героєм стріла, що звучить у польоті мов ваджра і ашані, уразила серед 
битви Карну, як удар блискавки обрушується на гору. І проводир воїнства, Син сути, вражений тією стрілою 
Бгімасени, о продовжувачу роду Куру, розпростерся, знепритомнівши, на днищі своєї колісниці.

Тут володар мадрів, бачачи, що окраса битв, Карна, Син сути, знетямився, на колісниці вивіз його з бою.  
Після ж того як Карна був вражений, Бгімасена примусив тікати величезну рать синів Дхрітараштри, немов  
Індра — воїнство данавів!

Так вістить розділ тридцять четвертий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Неймовірний подвиг вчинив Бгіма, о Санджайє, коли повалив на дно колісниці міцнорукого Карну! Але 

ж колись, о суто, Дурьйодхана мені повторював невпинно: «Наодинці-де, розтрощить Карна на ратнім полі  
срінджайїв разом з пандавами!». Що ж тепер, коли Радхейя був переможений у бою Бгімою, зробив син мій 
Дурьйодхана?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Бачачи, що і Радхейя, син сути,  і все велике військо перебувають серед битви в повному розладі та 

сум’ятті, о царю, сказав Дурьйодхана своїм єдиноутробним братам: «Поспішайте з моїм благословенням на  
допомогу Радхейї, небезпека, якій піддав його Бгімасена, занурила його в бездонний вир журби!».

Корячись велінню царя, паленіючи гнівом і бажанням убити Бгімасену, кинулися вони на нього, немов 
мошкара,  що  летить  на  вогонь.  Шрутаюс,  Дурдхара,  Кратха,  Вівітсу,  Віката  і  Сама,  Нішангин,  Кавачин, 
Пашин,  Нанда  й  Упанандака,  Душпрадхарша,  Субаху  і  Ватавега  з  Суварчасою,  Дханурграха,  Дурмада, 
Сатьясандха і Саха — всі ці могутні й доблесні мужі, у супроводі багатьох колісниць, з усіх боків оточивши 
кільцем, атакували Бгімасену, обсипаючи його безліччю стріл на яких були нанесені різні їхні знаки.

Поранений твоїми синами, які  стрімко наступали на нього з  п’ятдесятьма колісницями,  о володарю 
людей, могутній Бгімасена розтрощив їм, проте, всі ці п’ятдесят колісниць! Потім, розлючений, серповидною 
стрілою зніс він подібну до повного місяця, прикрашену сережками й шоломом, голову Вівітсу. І, вражений 
на смерть  Бгімою,  той впав на землю,  о  великий царю!  Побачивши,  що вбито того  героя,  брати його,  о 
володарю, з усіх боків обрушилися в битві на грізного своєю доблестю Бгіму. Тоді, випустивши ще багато 
серповидних стріл, грізний своєю доблестю Бгіма розлучив із життям у великій битві й інших твоїх синів.  
Разом упали обоє на землю, немов два повалених вітром дерева, о царю, Віката і  Сама, виглядом подібні 
синам богів. Негайно, слідом за цим, відіслав Бгіма в оселю Ями також і Кратху. Убитий гостро відточеною  
залізною стрілою, упав той на землю. І коли ось так гинули один за одним ті лучники, сини твої, о царю,  
володарю народу, над полем бою раз у раз лунали пронизливі сумні крики. Коли все військо їх прийшло у 
безладдя,  могутній  Бгімасена відіслав серед битви в житло Ями також Нанду і  Упананду.  Тоді твої  сини 
побачивши Бгімасену, подібного виглядом Ямі-Калантаці, зі страху і в повнім сум’ятті, втікали з бойовища.

Бачачи, як сини твої гинуть один за одним, шляхетний Син сути знову погнав своїх білих немов лебеді,  
коней назустріч Пандаву. Гнані царем мадрів, ті стрімкі коні наблизилися впритул до колісниці Бгімасени, о  
великий царю! І почалася в Карни з Пандавом, серед тої битви, о великий царю, володарю народу,  гучна,  
грізна,  люта  сутичка.  Я  ж,  коли  побачив  як  зійшлися  два  великих  колісничних  бійця,  о  великий  царю,  
подумав: «Чим-то цього разу закінчиться справа?!».

Незабаром  Карна,  не  додаючи  особливих  зусиль,  ніби  граючи,  о  Індро  царів,  позбавив  вершителя  
грізних діянь Бгіму його колісниці. Залишившись без засобу пересування, найгідніший із бгаратів, міцнорукий 
Бгіма, подоба Вітру, посміхнувся і зістрибнув з тої найчудовішої з колісниць на землю, з палицею у руках.  
Показуючи  свій  гнівний  вигляд,  згубник  недругів  Бгіма  стрімко  розтрощив,  о  царю,  сім  сотень  бойових 
слонів, з бивнями, величезними мов дишлі колісниць. Знаючи уразливі місця слонів, він з голосним лементом 
наносив їм потужні удари під бивні, у чоло, скроні, очі, в самі осередки життя. Вони ж, спершу розбігшись від 
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нього зі страху, потім, однак, підігнані своїми погоничами, повернулися назад і обступили його з усіх боків,  
немов хмари — денне світило. Тоді він, хоч і піший, знищив таки палицею сім сотень слонів з вершниками,  
зброєю і прапорами, ніби вітер розвіяв осінні хмари. А ще розтрощив Каунтейя в тому бою п’ятдесят два 
могутніх  слона сина  Субали.  Спопеляючи в  битві  воїнство твоє  своїм ратним запалом,  Каунтейя  знищив 
також більше ста колісниць і  сотні піших воїв. Випалене одночасно сонцем і жаром люті великого духом  
Бгімасени, військо твоє зіщулилося, подібно шкурі, кинутій у вогонь. Гнані страхом перед Бгімою, вої твої, о  
туре-бгарато, відступивши від нього, бігли з бойовища в усіх десяти напрямках.

Тут ще п’ять сотень воїв на гуркітливих, оббитих шкурами й захищених бронею колісницях, стрімко  
вдарили з усіх боків на Бгіму, обсипаючи його безліччю стріл. Але всіх їх, з їхніми візниками та колісницями,  
прапорцями,  прапорами і  озброєнням,  розтрощив  Бгіма  своєю палицею,  немов Вішну — асурів.  Тоді,  за 
наказом Шакуні, кинулися на Бгіму три тисячі вершників, вельми шанованих серед героїв по всій землі, зі  
списами, мечами й дротиками у руках. Він же, згубник найсильніших з недругів, вийшов їм назустріч і почав,  
походжаючи полем в усіх  напрямках,  разити на смерть,  розтрощуючи палицею,  тих  кінних яванів.35 І  від 
ударів його, які обрушувалися на їхні тіла, стояв усюди такий звук, мовби мечами рубали очерет. Нарешті  
винищивши ці три тисячі добірних вершників сина Субали, він зійшов на нову колісницю й, сповнений люті,  
кинувся туди, де був Радхейя.

А Карна серед битви, о царю, хмарою стріл огорнув приборкувача недругів, сина Дхарми, і вбив його 
візників. Побачивши, що колісниця Юдхіштхіри віддаляється з поля бою, боєць-колісничний Карна рушив у 
погоню, обсипаючи її неухильно-стрімкими стрілами, прикрашеними оперенням чаплі. Але в ту мить, коли 
він уже наздоганяв царя, огорнувши всю землю стрілами, розгніваний син Вітру сам накрив його хмарою  
стріл. Стрімко обернувся нищитель недругів Радхейя й з усіх боків обсипав Бгіму гострими стрілами. Тут  
вмістище неосяжного духу — Сатьякі, вдарив, о бгарато, на захопленого боєм з колісницею Бгімасени Карну,  
маючи намір знищити його з тилу.

Коли  зійшлися  один  з  одним  ті  два  велемудрих,  найчудовіших  на  всій  землі  лучника,  пускаючи 
різноманітної  форми полум’яні  стріли,  то все небо,  о  Індро царів,  було,  через  них,  вкрите хмарою стріл, 
загрозливою, страшною, багряною, немов пір’я у хвості краунчи. Через стріли, які вони випускали тисячами,  
ми не мали сили розрізнити ні небо, ні сонячне світло, ні, тим більше основних і проміжних напрямків. У ту 
мить, о царю, навіть яскраве сяйво палючого полуденного сонця зовсім померкло, сховане потоками стріл  
Карни й Мадгави (Сатьякі).

Бачачи, що син Субали, син Дрони, син Адхіратхи, Крітаварман і Кріпа схопилися з пандавами, втікачи-
каурави повернули назад. Мчачись на битву, їхня рать, о володарю народу, грізно й люто шуміла, як шумить 
море, переповнене хвилями в пору дощів. Побачивши друг друга на ратнім полі, два війська, вкрай збуджені,  
запалавши бойовим завзяттям, вступили у сутичку.  І ось,  коли денне світило досягло зеніту,  закипіла там 
битва, подібної якій раніше не бачено було й не чувано. Одна лавина бійців, швидко зблизившись на бойовищі  
з другою, стрімко обрушувалася на неї, немов водний потік, що вливається в океан. І було ревіння, видане  
тією безліччю військ,  і  крики один на одного,  голосні,  немов великий шум,  чутний при злитті  декількох  
морських течій. Зійшовшись один з одним, два стрімких війська злилися воєдино, немов дві ріки. І почалася, о  
володарю народу, грізна пря між куру і пандавами, шукачами великої слави.

Безперервно гриміли там крики воїв-куру, які на всі лади викликали супротивників по іменам, о царю-
бгарато! Якщо було за кимось щось негоже в походженні з батьківського чи материнського боку, в діяннях  
або моральних принципах — все це на полі тієї битви доводилося почути йому з вуст ворогів! Будучи свідком 
того, як герої ображають один одного на ратному полі, о царю, я подумав: «Не бути їм після цього живими!».  
Бачачи могутні тіла тих сповнених гніву,  наділених непомірним ратним запалом героїв, я відчув гнітючий  
страх: «Чим же все це скінчиться?». Тут пандави і колісничні бійці-каурави почали, разячи гострими стрілами,  
губити один одного, о царю!

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

Р о з д і л  3 6
С а н д ж а й я  м о в и в :
Ті  кшатрії,  о  великий  царю,  сповнені  взаємної  ненависти,  почали  винищувати  один  одного  в  бою, 

прагнучи  знищити  кожний  свого  супротивника.  Усюди  зійшлися  лава  до  лави,  о  великий  царю,  безліч 
колісниць,  коней,  піших воїв і  слонів.  Ми бачили,  як зіштовхуються  між собою в найжорстокішому бою 
палиці,  залізні  булави,  канапи  (піки),  дротики,  списи  і  бхушунди,  та  звідусіль  зливами,  як  сарана, 
обрушуються стріли. Щільно зійшовшись у сутичці, слони тіснили слонів, коні — коней, колісничні вої — 
колісничних,  піше  воїнство  билося  об  піхоту,  а  кінне  — з  кіннотою.  Але  ось,  піші  вої  почали  громити  
колісниці та слонів, колісниці — слонів і коней, а швидкі слони, о царю, трощили у битві три інші частини  
війська. Герої падали мертві, звертаючи друг до друга передсмертні кличі, й грізне поле прі стало схоже на  
бійню. Залите кров’ю, о бгарато, воно засвітилося, немов вкрита світлячками земля в пору дощів. Рясніючи 
м’ясом і кров’ю убитих,  нібито позолочене, ратне поле нагадувало юну смагляву дівчину,  з голови до ніг  
одягнену в біле вбрання,  помережане шафраном.  Голови,  відсічені  від тіл,  самі тіла,  руки  й ноги,  зірвані  
сережки та прикраси, намиста на нитках, прапори і зброя лучників, купами валилися на землю, о бгарато!
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Слони,  зчепившись вістрями бивнів,  розпорювали один одного на  жмути.  Знівечені  бивнями,  вони,  
здавалося,  випромінювали  криваве  сяйво.  Їхньою  стікаючою  кров’ю  тіла  блискали,  начебто  одягнені 
мінералами гори, які обпливають під час дощів потоки червоного піщанику. Слони перехоплювали хоботами 
численні списи, кинуті наїзниками, націлені в супротивника, інші ламали їх на друзки. Найдобірніші слони в 
пробитих стрілами бронях світилися, о великий царю, подібно горам, що звільнилися від хмар із приходом 
зими.  Унизані  стрілами  із  золотим оперенням,  кращі  зі  слонів,  о  високоповажний,  блищали  немов  гори, 
вершини яких освітлюються метеорами. Інші слони, подібні до гірських шпилів, убиті в тому бою слонами  
супротивника, падали додолу немов крилаті гори. Деякі, знівечені списами у великій битві, страждаючи від 
ран, падали на бігу, встромлюючись у землю чолом або хоботом. Інші ж валилися, видаючи страшне ревіння, 
що нагадує левиний рик. Багато хто завмирав, о царю, інші ж голосно сурмили. Поцілені стрілами коні, в  
золочених попонах і  збруї,  падали й затихали,  інші  ж розбігалися в  різні  боки.  Деяких з них,  поранених  
стрілами і списами, волокло за запряжкою, і вони припадали до землі судомними рухами.

Убиті вої голосно волали, розпростершись на землі, о вельмишановний. Інші, бачачи, як біжать їхні  
родичі, батьки й діди, перед лицем ворога, о бгарато, виголошували один одному свої звучні родові імена.  
Відсічені руки героїв у золотих прикрасах, о великий царю, висіли батогами, посмикувалися, і то падали, то  
злітали догори. Зведені судомою, продовжуючи ворушитися немов змії,  тисячами встеляли вони поле прі.  
Натерті сандалом руки, подібні до зміїних кілець, вологі від крови, яскраво блищали, о володарю народів, як 
золоті прапори. Жорстока битва йшла в усіх напрямках, і вої билися невпізнані, винищуючи один одного. Над 
ратним полем, вкритим пилом з потривоженої землі, від безперестанного мерехтіння зброї, нависла пітьма, о 
царю, і стало неможливо розібрати, де тут свої, а де чужі. То був суворий, страшний бій. Тут і там струменіли 
потужні  ріки  крови  замість  води.  Грізні  ці  потоки,  несучі  добірні  луки  й  стріли,  засіяні  замість  валунів  
головами, замість мулу й твані — волоссям, замість порогів —  кістками, а замість драговини, — останками 
полеглих героїв, плинучи лавиною крови, прямували до царства Ями. Ті грізні видом ріки, стаючи глибше, 
змиваючи і несучи усе, що зустрічалося їм на шляху у житло Ями, сіяли страх серед кшатріїв.

Раз по раз лунало ричання тварин, які пожирають мертвечину, о муже-тигре, так що грізне бойовище 
нагадувало собою місто царя претів. Незліченними купами височіли всюди обезголовлені тіла. Наситившись 
м’ясом і кров’ю убитих, танцювали сонмища бхутів. Швидко зліталися туди ворони, шуліки, яструби, пити  
кров і ссати мозок загиблих, жадібно насичуючись, о бгарато, жиром і кістковим мозком, шматуючи плоть 
убитих.  Між тим,  о царю,  герої,  відкинувши нескоримий страх,  вірні  своїй військовій обітниці,  відважно 
вершили подвиги в бою. Виявляючи свою безстрашність, вої загонами перетинали засіяне списами й стрілами  
поле битви, де скупчилися сонмища пожирачів падла. Вони окликали один одного, виголошуючи, о бгарато, 
на всі сторони свої імена й прізвиська, імена своїх батьків і родові імена. Багато воїв, о володарю народів, із  
кличами розтрощували один одного списами, піками й палицями. В тому суворому й грізному бою, гинуло 
військо кауравів, як гине в океані розвалений човен.

Так вістить розділ тридцять шостий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 7
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
І тут, у самому розпалі битви, яка поглинала кшатріїв, на ратнім полі, о вельмишановний царю, звідти,  

де Пандава винищував саншаптаків,  косалів і  військо Нараяни,  почувся  потужний дзенькіт Гандіви.  Люті  
саншаптаки,  обійняті  жагою перемоги,  з  усіх  боків  обрушували  на  голову  Партсі  потоки  стріл.  Раптово 
могутній Партха, кращий з колісничних воїв, в одну мить зупинив ту зливу й, розтрощуючи ворогів, о царю, 
кинувся в саму гущавину бою. Стримуючи військо колісниць заточеними на камені стрілами з оперенням  
чаплі, Партха зійшовся у сутичці з великим колісничним воїном Сушарманом. Перший серед колісничних 
бійців  обрушив  на  Арджуну  потоки  стріл,  і  саншаптаки  теж протистояли  Партсі  в  бою.  Ось  Сушарман, 
простромивши дев’ятьма стрілами  Партху,  трьома  стрілами  поранив  у  правицю Джанардану,  а  потім  ще 
однією  стрілою  —  бхаялою  —  вразив  його  прапор,  о  високоповажний!  Краща  з  мавп,  велике  творіння 
Вішвакармана, видала, о царю, потужний рик, своїм ричанням наводячи жах на воїв. Почувши мавпячий рик, 
стривожилося твоє воїнство і завмерло у великому жаху. Застигла нерухомо, о царю, твоя рать сяючи красою,  
немов гай Чайтраратхи, всипаний різноманітними квітами.

Але  ось,  опам’ятавшись,  вої  обрушили  на  Арджуну  потоки  стріл  —  так  хмари,  о  кращий  з  куру,  
обрушують зливу на гору. Потім вони оточили могутню колісницю Пандава. Стрімко, із силою вчепившись у 
коней,  в  обидва  колеса  і  дишлі  його  колісниці,  вони видавали,  о  бгарато,  левині  кличі.  Одні  схопили за  
могутні руки Кешаву, інші, о великий царю, накинулися, тріумфуючи, на Партху, який стояв на колісниці.  
Але Кешава, перебуваючи у центрі сутички, лише труснувши своїми руками, розкидав усіх недругів, немов 
розгніваний  слон  —  слонів.  Тут  лютий  Партха,  оточений  великими  воями-колісничними,  бачачи,  що 
колісниця його захоплена і вороги напали на Кешаву, уклав на місці безліч нападників у колісницях і піших 
ворогів. Тих, хто наблизився до нього впритул, він відкинув геть стрілами, які б’ють на близькій відстані, і так  
сказав у бою Кешаві: «Дивися, о Крішно міцнорукий, як я тисячами винищую загони саншаптаків, які вершать 
суворий подвиг! У світі, на всій землі немає людини, крім мене, о туре-ядаво, що змогла б витримати такий  
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лютий  напад  на  колісницю!».  Із  цими  словами  Бібхатсу  наповнив  подихом  Девадатту,  а  Крішна  — 
Панчаджанью, і звук їх, здавалося, заповнив землю і небеса.

Зачувши  звук  тих  бойових  мушель,  о  великий  царю,  військо  саншаптаків  почало  рухатися,  сильно 
злякавшись.  І  тут  Пандава,  згубник  ворожих героїв,  знову й  знову пускаючи в хід  зброю «нага»,  скував  
нерухомістю ноги ворожих воїв,  о  великий царю! На кого  б  з  воїв  не націлив у бою Партха  цю зброю,  
сковуючи нерухомістю їхні ноги, ті, сповиті зміїними оковами, ніби безногі з волі великого духом Пандава,  
стали недвижні, о царю, точно створені із заліза. І тоді син Панду узявся знищувати нерухомо застиглих воїв,  
як колись Індра губив дайтьїв у бою, погибельному для Тараки. Мордовані в бою, вони випустили ту кращу з  
колісниць і почали кидати всю свою зброю. Тоді великий колісничний воїн Сушарман, побачивши, що військо 
його полонив Арджуна, спішно викликав зброю «саупарна»,  о Індро царів! І тут,  о царю, злетілися птахи-
супарни, які пожирають  змій, і змії побачивши птахів кинулися врозтіч. І військо саншаптаків, о володарю 
народів, звільнилося від пут на ногах — так сонце, очистившись від скупчення хмар, повертає тепло своє  
істотам.  Звільнившись,  ті  вої  випустили  безліч  стріл  і  тьму  іншої  зброї  по  колісниці  Пхалгуни,  о  
високоповажний! Але син Васави, згубник ворожих героїв, протистояв ворожим воям, розсікаючи потоками 
стріл лавину їхньої потужної зброї.

Але ось, о царю, Сушарман, вразивши Арджуну в груди стрілою, гладкою в кільцях, простромив його 
потім ще трьома стрілами,  так,  що той,  важко  поранений,  безсило опустився  на  днище колісниці.  Ледве  
свідомість  повернулося  до  нього,  неосяжний  душею  Білокінний,  чиїм  колісничним  був  Крішна,  спішно 
звернувся до зброї Індри, і враз зметнулася тисяча стріл, о вельмишановний! Їх було видно в усіх напрямках  
відразу, о царю, коли вони нищили у бою сотнями тисяч слонів, коней і колісниці. Глибокий жах вселився у 
мордоване військо кауравів,  і  не найшлося тоді  ні  серед загонів саншаптаків,  ні  серед гопалів,  о бгарато,  
жодної людини, яка б стала проти Арджуни. На очах у героїв, він винищував могутню рать, але, бачачи, що 
вона гине, ті не діяли, не здатні виявити свою відвагу. Поклавши на ратнім полі десять тисяч ворожих воїв,  
син Панду, о царю, блищав немов сяюче бездимне полум’я. Він знищив, о бгарато, ще чотирнадцять тисяч 
воїв з тих, що залишилися в живих, а також десять тисяч колісниць і три тисячі слонів. І тут саншаптаки знову 
оточили Завойовника багатств, сповнені рішучости повернути собі перемогу або ж померти. І почався там, о  
володарю народів, великий бій між твоїми військами і могутнім героєм Пандавою, Увінчаним діадемою.

Так вістить розділ тридцять сьомий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 8
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Крітаварман і Кріпа, син Дрони і Син сути,  Улука й син Субали, а також цар Дурьйодхана, разом з  

рідними братами, побачивши, що вої звомпили, змучені страхом перед сином Панду,  кинулися до них на  
допомогу, о високоповажний, немов до човна, що розвалюється в океані. І в ту ж мить, о бгарато, розгорілася 
тоді битва, змушуючи боязких тремтіти, а відважним множачи радість. Потоки стріл, випущені Кріпою, мов 
зграї  сарани розвіяли в бою срінджайї.  Розлючений Шикхандін стрімко наблизився до Гаутами і з  різних  
сторін узявся обрушувати на того брахмана потоки стріл, але Кріпа, великий знавець зброї, відбив цю лавину 
й люто вразив Шикхандіна в бою десятьма стрілами. Тоді гнівний Шикхандін могутньо вдарив на Кріпу в бою 
сімома  влучними  стрілами  з  оперенням  чаплі.  Але  Кріпа,  кращий  із  двічінароджених,  великий  воїн-
колісничний,  важко  поранений  гострими  стрілами,  зумів  позбавити  Паршату  коней,  колісниці  й  візника. 
Великий воїн-колісничний, коні якого були вбиті,  зіскочив з колісниці і, схопивши меч зі щитом, стрімко 
підступив до брахмана, але той раптово обрушив на нападаючого героя гладкі в кільцях стріли, і  це було  
схоже на диво. Та дивна злива стріл, яку ми спостерігали, о царю, нагадувала кам’яну лавину, але Шикхандін 
залишався незворушним.

Побачивши, що Кріпа накрив Шикхандіна стрілами, до Кріпи почав швидко наближатися великий воїн-
колісничний  Дхріштадьюмна,  о  кращий  з  царів!  Але  Дхріштадьюмну,  що  ринувся  було  до  колісниці  
Шарадвати,  стрімко  наздогнав  великий  воїн-колісничний  Крітаварман.  Юдхіштхіру ж,  що  теж рушив  до 
колісниці  Шарадвати,  разом з  військом  і  синами,  зупинив  син Дрони.  Швидких  воїв  Накулу  і  Сахадеву,  
великих колісничних бійців, затримав твій син, перепинивши їм шлях потоками стріл, а Карна Вайкартана, о 
бгарато, став у бою на шляху Бгімасени, карушів і кекайїв, разом зі срінджайями. Тоді Кріпа-Шарадвата, о 
гідний, стрімко обсипав Шикхандіна своїми стрілами, немов маючи намір спопелити його, але той, знову й  
знову здіймаючи свій меч,  розсікав на друзки ці  стріли, які летіли з різних боків,  оздоблені золотом. Тут  
Гаутама під голосні лементи воїв, швидко розніс стрілами стомісячний щит Паршати. Позбавлений щита й 
тому беззахисний перед Кріпою, з мечем у руці, він рушив уперед, о великий царю, немов хворий у пащу 
смерти. Але тут Сукету, син Читракету, о царю, поспішив на допомогу до знемагаючого від ран велесильного 
воїна, битого стрілами Шарадвати. Непомірно великий душею, обсипаючи в бою брахмана безліччю гострих 
стріл, він напав на колісницю Гаутами. А Шикхандін, о кращий з царів, бачачи, що брахман Кріпа, устояти  
проти якого неможливо, вершить у бою обітницю кшатрія, поспішив відступити.

Сукету, о царю, влучив Гаутаму дев’ятьма стрілами, а потім уразив його ще сімдесятьма трьома. Потім,  
о високоповажний, він розсік його лук разом зі стрілами й важко поранив стрілою в груди його візника. Але 
розлютований Гаутама, взявши новий міцний лук, тридцятьма стрілами ранив Сукету в усі найбільш уразливі  
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місця.  Здригаючись усім  тілом,  той похитнувся  в  кращій з  колісниць,  подібно тому як гойдається,  гучно 
тріскаючи, дерево  при  землетрусі, а Кріпа  стрілою-«підковою»  зніс  йому  з  тремтливого  тіла  голову  із 
блискаючими  сережками,  тюрбаном  і  шоломом.  Голова  воїна  упала на  землю,  немов  шматок  м’яса, 
схопленого  і  випущеного  яструбом,  а  потім  і  сам  тулуб  плиском  звалилося  додолу.  Коли  Сукету  був  
повалений,  о  великий  царю,  його  соратники  прийшли  у  сум’яття  й,  кинувши  Гаутаму  на  ратнім  полі,  
розбіглися на усі десять сторін. Тоді велесильний Крітаварман перепинив шлях Дхріштадьюмні, вигукнувши 
Паршаті:  «Стій!  Зупинися!».  І  між Врішнійцем і  Паршатою зав’язалася,  о царю, люта січа,  як між двома 
яструбами,  що  рвуться  до  шматка  м’яса.  Дхріштадьюмна  люто  вразив  сина  Хрідіки  в  груди  дев’ятьма 
стрілами, заподіявши йому тяжкі страждання. Але Крітаварман, важко поранений у битві Паршатою, обсипав  
стрілами і самого Паршату і його колісницю з кіньми, так що Дхріштадьюмну разом з його колісницею, о  
царю, стало не видно через стріли, ніби сонця, затягнутого хмарами під час дощів. Між тим Дхріштадьюмна, 
покритий ранами, почав розсіювати збіговиська ворожих стріл своїми обробленими золотом стрілами, яскраво 
сяючи, о царю, на ратнім полі. Потім проводир воїнства Паршата, в люті обрушив на Крітавармана жахливу 
зливу  зброї,  але  син  Хрідіки  багатьма  тисячами  стріл  зім’яв  у  битві  цей  стрімкий,  безупинний  потік. 
Побачивши, що нескорима лавина його зброї знищена в бою, Паршата наблизився впритул до Крітавармана і 
став у нього на шляху. Загостреною по краях бхаллою, він миттєво відправив його візника в оселю Ями, і той  
трупом звалився з колісниці. Тоді могутній Дхріштадьюмна, здолавши у бою недруга, великого колісничного 
воїна, почав стрімко осаджувати стрілами кауравів. Твої вої з левиним риком кинулися на Дхріштадьюмну, і  
знову закипіла битва.

Так вістить розділ тридцять восьмий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 9
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Побачивши Юдхіштхіру,  захищеного онуком Шині (Сатьякі) і відважними синами Драупаді, Драуні 

(син Дрони - Ашваттхаман), радіючи, кинувся вперед і обсипав царя безліччю заточених на камені, грізних 
стріл із золотим оперенням, майстерно користуючись різними способами метання, щоб показати своє вміння. 
Знавець зброї,  він заповнив небеса своїми стрілами,  освяченими небесною зброєю,  і  оточив ними в битві  
Юдхіштхіру. Важко було що-небудь розрізнити: усе покривали стріли Драунаяни, весь центр бойовища був  
забитий його стрілами. Тенета стріл, затягнувши небо, прикрашені золотою торочкою оперення, здавалося, о  
кращий з бгаратів,  висять у повітрі  покривом, і  через ці  блискаючі тенета стріл,  які  вкривали місце бою, 
ввижалося, начебто тінь хмари затулила собою небо, — так воно рясніло стрілами. Спостерігаючи подвиг  
Драуні, ми побачили диво: його стріли розташовувалися так, що ніщо не могло проникнути крізь їх товщу на  
землю.  Побачивши сміливу відвагу виявлену сином Дрони,  могутні  вої-колісничні  вельми здивувалися,  о  
великий царю! Всі царі були не в силі дивитися на нього, як на палаюче сонце. Навіть рішучий Сатьякі, як і  
Пандава, Цар справедливости, а також інші вої, не ризикнули проявити свою відвагу.

Військо  пандавів  тануло,  і  тоді  сини  Драупаді,  могутні  вої-колісничні,  разом  із  Сатьякі,  Царем 
справедливости та панчалами, відринувши жорстокий, смертельний страх, усі разом ринулися на Драунаяні.  
Сатьякі  вразив Драуні  двадцятьма п’ятьма стрілами, а потім знову поранив його ще сімома,  оздобленими 
золотом. Юдхіштхіра пустив в Ашваттхамана сімдесят три стріли, Пратівіндхья — сім, Шрутакарман — три, 
Шрутакріті — сім, Сутасома — дев’ять, Шатаніка — сім. Багато інших героїв теж разили його з усіх боків.  
Тоді, розлютившись і важко дихаючи мов отруйний змій, Ашваттхаман, о царю, вразив двадцятьма п’ятьма  
заточеними  на  камені  стрілами  Сатьякі,  дев’ятьма  —  Шрутакріті,  п’ятьма  —  Сутасому,  вісьмома  — 
Шрутакармана,  трьома  — Пратівіндхью,  дев’ятьма  — Шатаніку,  а  сімома  стрілами  — сина  Дхарми.  І  в 
кожного з інших героїв Драуні теж устромив по дві стріли, а лук Шрутакріті розітнув гострими стрілами. Тоді 
могутній воїн-колісничний Шрутакріті взяв інший лук і вразив Драунаяні трьома, а потім поранив його ще 
декількома загостреними стрілами. У відповідь, о великий царю-бгарато, Драуні обрушив на військо царів 
суцільну  зливу стріл.  Але  ось,  безмежний  душею Драуні,  радіючи,  послав  три  стріли  прямо  в  лук  Царя  
справедливости і розніс його на шматки. Тоді Юдхіштхіра, син Дхарми, взяв інший потужний лук і встромив 
сімдесят стріл в обидві руки й груди Драуні, о царю!

Слідом  за  тим  гнівний  Сатьякі,  з  голосним  кличем,  гострою  стрілою-«півмісяцем»  поцілив  лук  
захопленого боєм Драуні.  Коли лук  його був  розбитий,  Драуні,  найсильніший із  сильних,  списом збив з 
колісниці спритного візника Шайнейї. Потім блискучий син Дрони взяв інший лук, о бгарато, і покрив зливою 
стріл самого Шайнейю. Ледве візниця упав з колісниці, коні Сатьякі понесли, і було видно, о бгарато, як вони 
мечуться зі сторони в сторону ратним полем. Але вої, на чолі з Юдхіштхірою, мечучи гострі стріли, спритно  
обсипали ними немов дощем, героя Драуні,  першого серед тих,  що володіють зброєю.  Однак син Дрони,  
мучитель  недругів,  дивлячись  як  наближаються  грізні  виглядом  пандави,  тріумфуючи,  протистояв  їм  у 
великому бою. Потім могутній воїн-колісничний Драуні полум’ям сотні стріл, наслав вогонь на тили війська 
пандавів — і тут, немов пожежею охопило лісові сушники. Військо сина Панду, приймаючи муки від сина  
Дрони, прийшло у сум’яття, о кращий з бгаратів, — немов поверхня ріки схвилювалася від сплеску гігантської 
риби. Ті, хто спостерігали цей подвиг Драуні, о великий царю, вирішили, що пандави до єдиного винищені  
сином Дрони.  Але  ось  Юдхіштхіра  почав  стрімко тіснити великого колісничного воїна  Драуні.  Збурений 

56



гнівом і шаленством, сказав він тоді синові Дрони: «Воістину,  немає в тобі ні вдячности, ні шляхетности,  
якщо  ти  зважився  згубити  мене,36 о  муже-тигре!  Брахманові  личить  вершити  подвижництво,  приймати 
дарунки й заучувати Веди. Натягати ж тятиву лука — справа кшатрія, але ж ти лише називаєшся брахманом! 
Ти й моргнути не встигнеш, о міцнорукий, як я здолаю в бою кауравів! Верши ж скоріше в бою свою справу,  
бо ти, брахман лише за назвою!».

Син Дрони, до якого були звернені ці слова Юдхіштхіри, о великий царю, посміхнувся й, вирішивши, 
що так буде  краще,  не відповів цареві.37 Замість відповіді  він обрушив  на Пандава у битві  лавину стріл, 
подібний Антаці, який розлютився на живих. І тоді, обсипаний стрілами сина Дрони, Партха, о найгідніший, 
поспішно відступив, покинувши своє могутнє військо. Ледве син Дхарми Юдхіштхіра повернув назад, син 
Дрони, о царю, зупинившись, попередив великих духом воїв, а цар Юдхіштхіра, залишивши Драуні на ратнім 
полі, кинувся до твого воїнства, готуючись до суворого подвигу.

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

Р о з д і л  4 0
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Тим  часом  Вайкартана  сам  перепинив  шлях  Бгімасені,  оточеному  панчалами,  чедіями  і  кекайями, 

зупинивши їх своїми стрілами. На очах у Бгімасени, Карна почав люто винищувати чедіїв, карушів і могутніх 
колісничних воїв-срінджайїв. Тоді Бгімасена, минаючи Карну, кращого з колісничних воїв, ринувся на військо 
кауравів, немов вогонь, що спалює сухостій. А тим часом Син сути тисячами винищував у бою панчалів,  
кекайїв і великих лучників-срінджайїв. Могутні вої-колісничні — Партха й Врікодара убивали саншаптаків і 
кауравів, а Карна губив панчалів. Мордовані трьома героями, подібними до полум’я, кшатрії гинули в битві 
через  твоє,  о  царю,  потурання  синові!  Але  ось  лютий  Дурьйодхана,  дев’ятьма  стрілами  вразив  Накулу  і 
чотирьох  його  коней,  о  кращий  з  бгаратів!  Слідом  за  тим  твій  син,  володар  людей,  неосяжний  душею, 
стрілою-«бритвою» зрізав позолочений прапор Сахадеви. Гнівний Накула, в розпалі бою, послав у твого сина,  
о царю, тричі по сім стріл, а Сахадева — п’ять. Обоє вони, найгідніші серед бгаратів, кращі з усіх лучників,  
люті, вразили Дурьйодхану у груди кожний п’ятьма стрілами.

Тоді, о царю, двома іншими стрілами-бхалла — він розбив обидва луки близнюків і,  посміхаючись, 
вразив воїв ще сімома стрілами. Але ті герої взяли два інших прекрасних, блискучих лука,  подібних луку 
Шакри, і заблищали на ратнім полі немов сини богів. Потім обидва шалених брата, о царю, обрушили у двобої 
на свого ж брата Дурьйодхану лавину грізних стріл, немов то були дві потужні хмари, що ллють на гору  
потоки дощу. Тоді, о могутній царю, твій син, великий воїн-колісничний, сповнений ратного запалу, зупинив 
своїми стрілами могутніх лучників, синів Панду.  Лук його під час бою здавався диском, о бгарато, і було  
видно, як усюди миготять його стріли. Два пандава, покриті його стрілами, виглядали немов сонце й місяць у  
піднебессі, які втратили сяйво під покривом хмар. Заточені на камені стріли, о великий царю, пронизували всі 
сторони світу,  мов сонячні промені. І коли все склепіння небес було унизане стрілами, перед близнюками 
немов  навіч  постала  подоба  Ями-Калантаки.  Великі  вої-колісничні,  які  спостерігали  подвиг  твого  сина,  
вирішили, що синам Мадрі прийшов кінець.

Тоді  до  царя  Суйодхани,  о  царю,  направився  Паршата,  воєначальник  Пандави,  могутнього  душею. 
Обійшовши великих колісничних воїв — відважних синів Мадрі,  Дхріштадьюмна почав тіснити стрілами 
твого сина. Але тут, твій шалений син, безмежний душею, сміючись уразив Панчалійця двадцятьма п’ятьма  
стрілами, о чоловіче-туре! І потім знову твій син, чия душа не має меж, із кличем простромив Панчалійця 
шістьма,  а потім ще п’ятьма стрілами,  о володарю землі!  Найгострішою стрілою-«бритвою» цар розсік у  
двобої  його  лук,  разом  зі  стрілами  й  захисний  ремінь  на  руці,  о  гідний!  Але  відкинувши  розбитий  лук,  
Панчалієць,  згубник  ворогів,  швидко узявся  за  інший,  новий і  міцний.  Полум’яніючи  у  своїй  стрімкості,  
поранений Дхріштадьюмна, могутній лучник, немов би випромінював сяйво, і очі його були налиті кров’ю з  
люті. П’ятнадцять стріл, що свистять мов змії, випустив Дхріштадьюмна в першого серед бгаратів, прагнучи 
його знищити. Заточені на камені стріли, прикрашені пір’ям павича й чаплі, простромивши позолочену броню 
царя,  стрімко встромилися в  землю,  а  твій син,  о  великий царю,  вкритий ранами,  уподібнився квітучому 
навесні дереву кіншука в яскравих плямах червоних квітів.

Поранений герой, броня якого була пробита стрілами, у люті роздрібнив бхаллою лук Дхріштадьюмни, 
і, коли лук його був розбитий, володар землі Дурьйодхана устромив йому між брів разом десять стріл, о царю! 
Ретельно відшліфовані ковалем стріли затінили лице Дхріштадьюмни, немов прагнучі меду бджоли — квітучу 
чампаку.  Але  могутній  душею  Дхріштадьюмна  відкинув  розбитий  лук  і  швидко  узявся  за  інший,  із 
шістнадцятьма бхаллами. П’ятьма він убив коней Дурьйодхани і його візника, а однією бхаллою розсік його 
лук,  оброблений золотом. Десятьма іншими бхаллами, Паршата розніс колісницю твого сина разом з усіма  
приладами, зрізав парасоль і розбив його спис, меч, палицю і прапор. Всі царі бачили, як було збито яскраве,  
блискуче,  прикрашене  дорогоцінними  каменями  і  браслетами  литого  золота  знамено  володаря  куру  із  
зображенням слона. На очах у рідних його братів втратив Дурьйодхана колісницю, і всю свою зброю, о туре-
бгарато, розбиту в бою. Дандадхара допоміг володареві людей зійти на його колісницю, о царю, і з жахом  
помчав його геть, на очах у Дхріштадьюмни.
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Між тим могутній Карна, дбаючи про благо царя Дурьйодхани, потіснивши в бою Сатьякі, направив у 
Згубника  Дрони грізну стрілу.  Однак Шайнейя,  мечучи  стріли,  швидко обійшов його з тилу,  немов слон,  
бивнями вражаючий ззаду іншого слона. Тоді між Карною і Паршатою розгорівся, о бгарато, великий і лютий  
герць, у який негайно вступили і твої вої, непомірно могутні духом. Жоден ратник пандавів і жоден з наших 
бійців не відвернулися  від бойовища.  Ось Карна стрімко кинувся  на панчалів,  і  в  ту саму мить,  о  царю,  
кращий з людей, саме коли день досяг середини, почався по обидва боки бій, згубний для воїв, слонів і коней.  
Панчали, палаючи переможним запалом, о великий царю, стрімко ринулися звідусіль на Карну, немов птахи 
на дерево. Син Адхіратхи, сповнений люті, вістрями своїх стріл сік героїв супротивника, суворих і сміливих,  
цілячись  у  Вьягхракету,  Сушармана,  Шанку  й  грізного  Дхананджайю,  Шуклу  й  Рочаману,  Синхасену  і 
Дурджайю. Лавою бойових колісниць оточили ці герої гнівного Карну, кращого з мужів, окрасу бою, а він  
продовжував сипати стрілами. І тут син Радхи, полум’яний Індра людей, поцілив тих вісьмох протиборчих 
героїв,  вісьмома гострими стрілами.  Потім полум’яний Син сути,  обізнаний на прі,  погубив  багато тисяч 
інших воїв, о великий царю! Вішну і Вішнукармана, Девапі й Бхадру, Данду і Читру, а також Читраюдху й  
Харі, Синхакету і Рочаману, Шалабху, великого колісничного воїна, і могутніх бійців на колісницях зі стану 
чедіїв знищив, о царю, у бою лютий Карна. Тіло його від голови до ніг було облито кров’ю, і сам вигляд сина 
Адхіратхи, який позбавляв життя героїв, являв собою зриме втілення великої потуги Рудри.

Слони, вражені стрілами Карни, зі  страху тікали, о бгарато, у різні  сторони, сіючи велике сум’яття.  
Немов гори розколоті ваджрою, у бою вони падали додолу під ударами стріл Карни, видаючи суремні кличі.  
Ратне поле на шляху Карни було  суцільно вкрите розбитими колісницями,  тілами полеглих воїв,  коней і  
слонів. Ні Бгішма, ні Дрона, ні інші твої вої не в силі були б вчинити у бою такий подвиг, який вершив у тому 
бою  Карна.  Син  сути,  о  муже-тигре,  учинив  велике  винищення  слонів,  колісниць,  коней  і  воїв.  Як  лев 
безстрашно мчиться посередині стада оленів, так і Карна відважно носився на колісниці між панчалів. Як лев 
розганяє в різні боки стада переляканих оленів, так Карна розвертав назад ряди панчалійських колісниць. І як 
оленеві  не  уціліти,  якщо  він  потрапить  у  пащу  до  лева,  так  і  великим  колісничним  воям  пандавів  не  
призначено було залишитися в живих, зіштовхнувшись із Карною. Подібно тому як живі істоти згоряють у 
полум’ї Вайшванари, точно так само палали в битві, о бгарато, спалені Карною-вогнем срінджайї. Карна один 
винищив безліч чедіїв і панчалів з тих, що славилися героями, сповістивши, о бгарато, кожний своє ім’я. Коли 
я спостерігав військовий подвиг Карни, о Індро мужів, мені стало ясно: жодному з панчалів не врятуватися в  
бою і не піти живим від сина Адхіратхи.

Знищуючи  панчалів  у  бою,  полум’яний  Син  сути  люто  рвався  до  сина  Дхарми  Юдхіштхіри. 
Дхріштадьюмна й сини Драупаді, о високоповажний, а також сотні інших воїв стали на захист царя, згубника  
недругів. Шикхандін і Сахадева, Накула та син Накули, Джанамеджайя, онук Шині й безліч прабхадраків — 
непомірно могутні вої, ведені в бій Дхріштадьюмною, — зустріли напад Карни стрілами й іншою зброєю. А 
син Адхіратхи один, як Гарутман (Гаруда) на зміїв, кинувся у бій проти безлічі панчалів, чедіїв і пандавів. 
Бгімасена, великий лучник, могутньо блищав, вступивши, обійнятий люттю, у єдиноборство з куру, мадрами і 
кекайями. Слони, яких стріли Бгіми вражали в самі осередки життя, падали додолу,  втрачаючи вершників 
убитими і змушуючи здригатися землю. Тіла коней з убитими наїзниками й мертвими пішими воями, лежали, 
знівечені,  на  полі  прі,  рясно стікаючи кров’ю.  Тисячі  колісничних воїв розпростерлися  на  землі  поруч  із  
розкиданою зброєю — вони, здавалося, були цілі й неушкоджені та позбулися життя лише від страху перед 
Бгімою. Земля була суцільно засіяна тілами коней і слонів, останками колісничних і піших воїв та візників,  
простромлених стрілами Бгімасени. Військо Дурьйодхани немов би завмерло в паралічі, пригнічене міццю 
Бгімасени. Страждаючи від ран, вої втратили, о царю, свою відвагу. В тому великому, грімкому бою поникла 
рать кауравів і  застигла недвижно, о царю, як океан в той час,  коли води його спокійні.  Люте,  відважне,  
могутнє військо твого сина, зрошуване потоками крови, потопаючи в ній, втратило свою міць під ударами 
стріл Бгімасени.

Лютий Син сути змусив відступити в бою військо пандавів, Бгімасена ж здолав куру,  і обидва героя 
блищали надзвичайно! Під час тої грізної, дивної битви, перший з переможців Арджуна, який винищив багато 
загонів саншаптаків з війська Дурьйодхани, звернувся до Васудеви з таким словом: «Військо недруга,  яке 
рвалося в бій, зметено, о Джанардано! Могутні вої-колісничні саншаптаки зі своїми загонами тікають, не в  
силі  стерпіти ударів моїх стріл,  — так для оленів нестерпний левиний рик.  І  велика рать срінджайїв теж  
зломлена в суворій січі.  Лише миготить усюди прапор «Слоняча  попруга»,  належний мудрому  Карні,  що 
стрімко мчиться посередині царського війська, о Крішно! Інші великі вої-колісничні не мають сил здолати 
Карну в бою — адже тобі відомо, який Карна зухвалий у своїй відвазі. Поїдь же туди, де  Карна  переслідує 
наше воїнство. Минаючи інших, кинься у двобій з великим колісничним воїном Карною, Сином сути! Хай не 
зупинить тебе ніяка перешкода, о Крішно! Чи до душі тобі таке?». Вислухавши це з посмішкою, Говінда, о  
великий царю, відповів Арджуні: «Здолай негайно кауравів, о Пандаво!». І направлені потім Говіндою коні,  
мастю схожі на білих гусей, несучи Крішну і Пандава, полетіли до твого величезного війська. Побачивши 
білих коней, які мчалися, прикрашені золотом, керовані Кешавою, твоє військо розпалося, відступаючи по  
усім чотирьом напрямкам. Обійняті люттю Кешава і Арджуна, очі яких були червоні від гніву, увірвавшись у 
могутнє  військо  недруга  і  розколовши  його,  засяяли  яскравим  блиском.  Викликані  ворогами  на  битву-
жертвопринесення,  у захваті  боєм,  вони були  схожі  на  двох богів  Ашвінів,  належним чином покликаних 
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жертводавцем  на  жертовний  обряд.  Гнівні,  стрімкі  чоловіки-тигри,  розлютовані  тріском  щитків  на  руках 
ворожих воїв, нагадували двох слонів у смертельній сутичці. Заглибившись у лави колісниць і загони кінноти,  
Пхалгуна  мчався  посеред війська  Дурьйодхани,  подібний Антаці  з  путом  у руках.  Бачачи,  що він  у  бою 
вступив  у  межі  твого  війська,  твій син,  о  бгарато,  знову вивів уперед  загони саншаптаків,  і  могутні  вої-
колісничні  на тисячі  колісниць,  разом із  трьома сотнями слонів,  чотирнадцятьма тисячами коней і  двома 
сотнями тисяч піших воїв  — відомих за  іменами і  славних відвагою лучників  — з  усіх  чотирьох сторін 
оточили обох героїв, перепинивши їм шлях.

Партха Арджуна, згубник раті недругів, покритий ворожими стрілами, винищував у бою саншаптаків, 
ніби Антака з арканом у руках, і, виявляючи свою грізну міць, здавався ще прекрасніше. Небеса були наче  
суцільно засіяні сяйливими наче блискавка, золоченими стрілами, які посилав безупинно Увінчаний діадемою. 
Все  навколо,  о  могутній,  покривали  пущені  рукою  Увінчаного  діадемою  потужні,  стрімкі  стріли,  що  
нагадували породження Кадру.38 В усі сторони світу посилав непомірний душею Пандава свої гладкі в кільцях 
стріли  із  золотим  оперенням  і  блискаючими  вістрями.  Знищивши  десять  тисяч  царів,  великий  воїн-
колісничний Каунтейя, поспішив до того крила війська кауравів, який складався з саншаптаків. Досягши того  
крила,  захищеного  камбоджами,  Партха  своїми  стрілами  наніс  їм  велії  втрати,  немов  Васава  данавам. 
Недругам,  що тримали в руках зброю,  намагаючись позбавити його життя,  він відтинав бхаллами руки  й  
голови. З розсіченими тілами, беззбройні, вони падали додолу, немов гілчасті дерева, зломлені вітрами, які 
налетіли одночасно з  усіх  боків.  І  тут  молодший брат  Судакшини,  зливою стріл  огорнув  Арджуну,  який 
винищував  загони  слонів,  коней,  колісничних  і  піших  воїв.  Але  ледь-ледь  він  намірився  метнути  дві  
стріли-«півмісяця», Арджуна стрілою-«бритвою» зніс героєві, лице якого було прекрасне мов повний місяць, 
обидві руки, подібні до залізних брусів, а потім і голову. Рясно стікаючи кров’ю, той упав з колісниці — наче 
звалилася  знесена  ваджрою  вершина  гори  червоного  піщанику.  Усі  побачили,  що  впав  Камбоджієць, 
молодший брата Судакшини, — високий, з очима ніби пелюстки лотосу,  прекрасний усім своїм виглядом,  
подібний до позолоченого стовпа, — нібито розколота золота гора.

І  тут  знову запалала  жорстока  і  дивовижна  пря,  але  становище  протиборників  було  нерівним.  Усе 
обагрилося кров’ю, о володарю народів, — камбоджі, явани, шаки, їхня відкинута кіннота потопала у крові. 
По обидва боки була вчинена найжорстокіша різанина, о великий царю, усюди виднілися розбиті колісниці з 
убитими кіньми та колісничними,  коні  із  загиблими вершниками,  слони з убитими наїзниками,  величезні  
мертві  слони.  Коли  великий  духом  Арджуна  громив  те  крило  війська  кауравів  і  його  фланг,  до  нього,  
найпершого з переможців, спішно направився Драуні. Зігнувши потужний лук, оздоблений золотом, він узяв  
свої  грізні  стріли  —  немов  сонце  розкинуло  промені.  Тими  прямолітними  стрілами,  пущеними  Драуні, 
покрило цілком, о великий царю, обох героїв на колісниці — Крішну і Завойовника багатств. 

Потім полум’яний нащадок Бхарадваджи, сотнями гострих стріл змусив застигнути на місці їх обох — 
Мадгаву  й  Пандава.  Все  рухоме  й  нерухоме  сповнилося  криками  жаху,  коли  стріли  Драуні  сховали  від 
поглядів  обох  охоронців  живого  й  неживого.  Зібралися  звідусіль  сонми  сіддхів  і  чаранів,  які  подумки 
вигукували: «Хай буде благо світам!». Мною ніколи, о царю, не бачено було подвигу, що був би рівним тому,  
на який зважився Драуні, задумавши покрити стрілами обох Крішн. Багато разів я чув, о царю, подібний до 
левиного рику дзенькіт лука Драуні, що наводить у бою жах на недругів. Коли Драуні перекидав його в ліву і  
праву руку,  він  миготів  на полі  прі,  тятива  його яскраво блищала наче блискавка  посередині  водоносної 
хмари.

Стрімкий,  міцнорукий  Пандава  у  цілковитому  сум’ятті  дивився  на  сина  Дрони,  відчуваючи,  як 
найбільший душею Драуні позбавляє його відваги, і тоді весь його вигляд, о царю, став швидко мерхнути. Під 
час великої битви між Драуні й сином Панду, о Індро царів, коли величезна сила сина Дрони безперестану 
міцніла, а Каунтейя почав слабшати, гнів обійняв Крішну. Важко зітхаючи з люті, немов обпалюючи своїм 
поглядом, він раз у раз, о царю, поглядав то на Драуні, то на Пхалгуну. І ось, сповнений гніву Крішна ласкаво 
звернувся до Партхи: «Дивлюся я на тебе, о Партхо, і ось що безмірно дивує мене: син Дрони, о бгарато,  
перевершує тебе в бою! Для чого ж у руках у тебе Гандіва, о Арджуно, для чого ти стоїш у колісниці? Нащо  
тобі твої спритні руки, нащо відвага?». Коли Крішна звернувся до нього так, Арджуна, усвідомлюючи, що 
настала вирішальна мить, випустив разом чотирнадцять бхалл і швидко розсік лук Драуні, зрізав його прапор,  
парасоль і стяг, розбив колісницю, а також меч і палицю недруга.  Стрілами «зуб теляти» Арджуна важко  
поранив ворога у ключицю, так що той, зовсім знесиливши, ухопився за ратище прапора. Безтямного Драуні,  
пригніченого  жахом перед Увінчаним діадемою,  о  великий царю,  вивіз  із  поля  його візник,  рятуючи від  
Завойовника багатств. І слідом за тим Віджайя, згубник ворогів, почав на очах у твого сина-героя трощити 
твоє військо, о бгарато, винищуючи воїв сотнями тисяч. Отож, о царю, завдяки твоїй дурній пораді трапилося  
жорстоке, страшне, криваве побиття твоїх воїв ворогами. Каунтейя жорстоко придушив у битві саншаптаків, 
Врікодара — куру, а Панчалієць розправився з Васушеною.

Так вістить розділ сороковий у Карнапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  4 1
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
І знову ласкаво звернувся рішучий Крішна до Партхи: «Дивися, о Кауравьє, цар Юдхіштхіра відступив 

разом з пандавами. Бачиш — Карна блищить на ратнім полі немов вогонь, а Бгіма, великий лучник, знову в 
бою. Слідом за ним, який очолює панчалів, пандавів і срінджайїв, вертаються й інші вої, а попереду них —  
Дхріштадьюмна.  Повернувшись  на  ратне  поле,  партхи  трощать  велику  рать  супротивника.  У  стрімкості  
подібний Антаці, а в доблесті рівний Шакрі, Карна, о Арджуно, стримує втечу кауравів. Ген там, о Кауравьє, 
рухається  Драуні,  перший  з  володарів  зброї.  Його  переслідує в битві  великий  колісничний  воїн 
Дхріштадьюмна!».  Після того як нескоримий Васудева  повідав про те  Увінчаному діадемою,  гримнула,  о  
царю, велика, найсуворіша битва! Видаючи левині кличі, зійшлися, о царю, на полі бою війська обох сторін,  
змушуючи відступити саму смерть.

Так вістить розділ сорок перший у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 2
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Зійшлися тоді знову безстрашні куру та срінджайї. На чолі партхів стояв Юдхіштхіра, а наші війська 

очолював Вайкартана. Між Карною і пандавами зав’язалася жорстока битва, яка змушувала волоски на тілі 
воїв здійматися від жаху і збільшувала населення царства Ями. У тій гучній битві, де кров лилася наче вода,  
залишилося в живих, о бгарато, лише небагато героїв-саншаптаків. Дхріштадьюмна з усіма царями і пандави,  
великі вої-колісничні, налетіли на  Карну,  о могутній царю, але  Карна,  немов стрімчак — лавину вод, один 
зупинив нападників,  котрі  з  радістю прагнули  до перемоги у бою.  Зіткнувшись  із  Карною, ряди великих 
колісничних воїв розпалися — немов водні лавини, налетівши на скелю кинулися в різні боки. І запалала між 
ними,  о  великий  царю,  жахлива  пря.  Лютий  Дхріштадьюмна  стрілою,  згладженою  в  кільцях,  поранив 
Радхейю, крикнувши йому: «Стій! Зупинися!». Але той великий колісничний воїн напружив тятиву кращого з  
луків  —  Віджайї,  та,  розбивши  лук  Паршати  разом  зі  стрілами,  подібними  до  отруйної  змії,  дев’ятьма 
стрілами, в люті, вразив його самого. Ті стріли, пробивши оздоблений золотом обладунок великого духом 
воїна,  почервонилися  його  кров’ю  і  заблискали  мов  червець,  о  гідний!  Могутній  воїн-колісничний 
Дхріштадьюмна, відкинув розсічений лук, узяв інший зі стрілами, подібними до отруйних змій, і сімома з них,  
бамбуковими, вразив Карну. І великій лучник Карна, о царю, також ударив по згубникові недругів Паршаті, 
ворогові Дрони, гострими стрілами.

Але ось, розлютований Карна, о великий царю, володарю народів, метнув прикрашену золотом стрілу,  
подібну до другого жезла Мрітью, але Шайнейя негайно ж влучно розколов на лету цю грізну видом стрілу на 
сім частин. Побачивши, що стріла його розбита стрілами ворога,  Карна,  о володарю народів,  обрушив на 
Сатьякі густу зливу стріл, але онук  Шині  вразив його у двобої сімома стрілами й потім послав у нього ще 
декілька стріл, позолочених. І тут ще сильніше запалала сувора й дивна битва, що лякає око й слух, і всюди, о  
царю, було на що подивитися. В усіх живих, о царю, волоски на тілі здіймалися від жаху при вигляді подвигу,  
який вершили у битві Карна й онук Шині. У цей саме час, до могутнього Паршати, нищителя недругів, який 
позбавляє ворогів відваги, а то й самого життя, наблизився Драуні. Завойовник багатств Арджуна був у ту  
мить далеко, і ось що сказав Дхріштадьюмні лютий Драуні: «Стій же, зупинися, брахмановбивце! Тобі не піти  
від мене живим!».  Із цими словами стрімкий герой, могутній воїн-колісничний, прагнучи здолати недруга,  
завзято обсипав лютого у спротиві Паршату грізними гострими стрілами, сяйливими яскравим блиском. Але 
як Драуні, побачивши в битві Паршату, так і Паршата, згубник ворожих героїв, побачивши в бою Драуні, не 
сповнився радости, о високоповажний: кожний подумав, що настала його смертна година.

Герой Драуні, бачачи Дхріштадьюмну на ратнім полі, випустив лютий видих, о Індро царів, і кинувся до  
Паршати. Побачивши один одного, обопільно вельми ошаліли. І сказав у ту мить, о великий царю, володарю 
народів, полум’яний, швидкий син Дрони супротивному йому Дхріштадьюмні: «Я відправлю тебе у житло 
смерти, вилупку серед панчалів! І те саме злодіяння, яке ти вчинив колись, згубивши Дрону, те ж лихо упаде 
тепер на тебе, дурню, якщо ти ризикуєш боротися зі мною, позбавлений захисту Партхи, замість того щоб 
рятуватися  втечею.  Істинно  я  речу  тобі!».  На  такі  слова  недруга,  полум’яний  Дхріштадьюмна  сказав:  
«Відповідь тобі дасть мій меч, той же самий, що гідно відповів батькові твоєму, завзятому в битві! Якщо вже я  
умертвив Дрону, брахмана лише за назвою, то невже тепер у мене не стане відваги знищити в бою і тебе?!». З  
цими словами, о великий царю, шалений Паршата, воєвода пандавів, гострою стрілою вразив Драуні. Тоді 
Драуні, о царю, стрілами, гладкими в кільцях, люто вкрив увесь простір навколо Дхріштадьюмни. Ні неба, ні  
сторін світу, ні воїв — нічого не було видно навколо, о великий царю: усе було засіяно тисячами стріл. І тут  
Паршата,  на  очах  у  Сина  сути,  о  царю,  знову  обсипав  стрілами  сяйливого  в  битві  Драуні.  В  цей  час,  
досконалий  виглядом  Радхейя  зумів  один,  о  великий  царю,  зупинити  наступ  панчалів,  пандавів  і  синів  
Драупаді, а з ними разом — розпаленілого боєм Сатьякі, великого колісничного воїна.

Але ось Дхріштадьюмна розсік у двобої  лук  Драуні.  Той відкинув  розбитий лук  і  узявся  за  інший,  
швидкий та грізний у бою, зі стрілами, подібними до отруйних змій. В одну мить, о Індро царів, розтрощив  
він стрілами лук Паршати, його спис, палицю, прапор, коней, візника і колісницю. Паршата, лук якого був 
розколотий,  коні  та  візник  убиті,  залишившись  без  колісниці,  вихопив  величезний  блискучий  меч  із  
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зображенням  сотні  місяців.  Але  ледве  Паршата  зіскочив  з  колісниці,  доблесний  Драуні,  великий  воїн-
колісничний, руки якого швидкі, а зброя міцна, негайно розсік у бою бхаллами його меч, о Індро царів, і було  
це подібно диву. Однак великий воїн-колісничний Драуні не зміг, як не намагався, здолати Дхріштадьюмну, о  
кращий з бгаратів, хоча той був без колісниці, і коні його були вбиті, а лук розколотий, сам же він був увесь  
поранений стрілами та іншою зброєю. Коли відважний Драуні не зміг добити стрілами Паршату, він залишив 
свій лук,  о царю, і почав швидко наближатися до героя. Стрімкість великого духом воїна, який мчався на 
ворога, була схожа, о царю, на спритність Гаруди в нападі на найбільшого серед зміїв.

У ту саму мить, Мадгава звернувся до Арджуни: «Дивися, о Партхо, які могутні зусилля додає Драуні, 
щоб знищити Паршату, і він уб’є його безсумнівно! Врятуй, о міцнорукий, карателя недругів Паршату: адже 
опинитися  в руках  Драуні  однаково  що  втрапити  у  пащу смерти!».  Із  цими  словами,  о  могутній  царю,  
полум’яний  Васудева  погнав  коней  туди,  де  був  Драуні,  і  місячні  коні,39 скеровані  Кешавою,  немов  би 
поглинаючи небеса, помчалися до колісниці сина Дрони. А той, побачивши наближення героїв, — Крішни і  
Завойовника  багатств,  намагався,  о  царю,  якомога  швидше  знищити  Дхріштадьюмну.  Побачивши  скруту 
Дхріштадьюмни,  могутній  Партха,  о  володарю людей,  почав  метати  стріли  в  Драуні.  Оздоблені  золотом 
стріли, пущені могутньо Гандівою, наздогнавши Драуні, встромлювалися у його тіло мов змії у мурашник. 
Відважний полум’яний син Дрони, поранений тими грізними стрілами, битий зброєю Завойовника багатств,  
піднявся на колісницю, взяв кращий з луків і почав разити Партху стрілами. А в цей час доблесний Сахадева,  
о володарю людей, вивіз на своїй колісниці згубника недругів Паршату пріч від поля бою.

Арджуна разив стрілами Драуні,  о великий царю, але ось, розлютований син Дрони поранив його в 
обидві руки й у груди. Тоді гнівний Партха метнув у сина Дрони подібну смертоносному Часу стрілу, немов 
другий жезл Кали. Яскраво блиснувши, устромилася вона в плече брахмана, і битий міццю цієї стріли, Драуні,  
о великий царю, у повній знемозі опустився на дно колісниці. Тут Карна, о великий царю, відклав свій лук  
Віджайю і, раз у раз кидаючи в бою злісні погляди на Арджуну,  почав викликати Партху на колісничний  
двобій.  Потім візник Драуні,  на колісниці швидко відвіз із поля прі  пораненого героя,  згубника  недругів.  
Побачивши  ж,  що  Паршату  врятовано,  а  син  Дрони  повалений,  закричали  панчали,  о  великий  царю,  
войовничо стиснувши кулаки.  Почулися  звуки  тисяч небесних вадітр,  пролунали левині  кличі  самовидців 
цього грізного великого дива. Зробивши цей подвиг, Партха, Завойовник багатств, сказав Васудеві: «Рушай, о  
Крішно, до саншаптаків: маю вчинити ще одне таке діяння!». Вислухавши слова Пандава, володар дашархів,  
на прикрашеній безліччю прапорів колісниці, швидкій наче вітер чи думка, рушив у путь.

Так вістить розділ сорок другий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 3
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Тут  Крішна,  немов  бажаючи  нагадати  Партсі  про  Каунтейю  Юдхіштхіру,  Царя  справедливости,  

звернувся до нього з такими словами: «Твого брата, о Пандаво, переслідують, бажаючи убити його, могутні 
сини Дхрітараштри, великі лучники. Їдьмо скоріше до нього, о Партхо! Туди ж на допомогу великому духом 
Юдхіштхірі направляються могутні розлютовані панчали, захмелілі боєм. Цар усього світу,  Дурьйодхана, у 
всеозброєнні  прямує  зі  своїм  колісничним військом  до  царя  Юдхіштхіри,  о  Партхо!  У  бажанні  знищити 
чоловіка-тигра Юдхіштхіру,  могутній  Дурьйодхана  підтриманий своїми братами,  обізнаними на будь-яких 
двобоях,  тож зустрітися  з  ними — однаково,  що  зіткнутися  з  отруйними  зміями!  Сини  Дхрітараштри  зі 
слонами, кіннотою, колісничними та пішими воями одержимі прагненням зломити Юдхіштхіру, бо для них це 
бажаніше за  прекрасніші  зі  скарбів.  Подивися:  володареві  Дурьйодхані  перепинили шлях Бгіма і  Сатвата  
(Сатьякі), немов перед ними — дайтьї, безсилі у своєму прагненні відняти амріту у Шакри й Агні. Але знову  
всім збіговиськом прямують ті великі вої-колісничні до Пандава, немов водна лавина — до океану в пору 
дощів. Видаючи левині кличі, могутні великі лучники сурмлять у бойові мушлі, натягають свої луки. Благо 
тобі! Мені здається, що син Кунті Юдхіштхіра ось-ось втрапить у пащу смерти, що він уже принесений у  
жертву вогню битви і затвердився над ним Дурьйодхана.

А щодо війська сина Дхрітараштри, о Пандаво, то навіть і Шакрі не врятуватися, якщо він потрапить у  
межі досяжности його стріл, бо міць стріл героя Дурьйодхани, а також Драуні, Шарадвати й Карни здатна  
розтрощити навіть гори. Хто зможе протистояти в бою силі доблесного Дурьйодхани, коли він стрімко мече 
потоки  стріл,  подібний  розлютованому  Антаці?!  Карна  змусив  піти  з  поля  бою  наймогутнішого  царя 
Юдхіштхіру, згубника недругів, майстерного, спритного воїна, навченого в битвах! Герой Радхейя, разом з 
могутніми духом синами Дхрітараштри, зумів потіснити в бою першого серед пандавів.  Поки упокорений 
душею Партха боровся із Карною, інші могутні вої-колісничні, каурави, захопили його щит. Цар Юдхіштхіра 
важко виснажений постом, о могутній, кращий з бгаратів. Він володіє брахманською міццю, але не занадто  
сильний як кшатрій. Мені здається, о Партхо, згубнику недругів, що не бувати в живих могутньому цареві 
Юдхіштхірі, якщо шалений Бгімасена безмовно зносить у бою левиний рик синів Дхрітараштри, — знову й 
знову  видають  вони  бойові  кличі  й  голосно  сурмлять  у  величезні  мушлі,  стискаючи  войовничо  кулаки.  
«Знищте сина Панду,  Юдхіштхіру!»,  — підбурює Карна велесильних синів Дхрітараштри, о туре-бгарато! 
Могутні вої-колісничні переслідують царя, намагаючись наздогнати його то стхунакарною, то індраджалою,  
то пашупатою, о Партхо! Мені здається, Цар у сум’ятті та потребує допомоги, о бгарато!
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Ген до нього кинулися могутні панчали, разом з пандавами — це кращі серед тих, що володіють будь-
якою  зброєю.  Поспішаючи  врятувати  його,  який  начебто  потопає  у  водах  Патали,  вони  квапляться,  
усвідомлюючи, що час діяти швидко. Не видно царського прапора: він збитий стрілами Карни, на очах в обох 
близнюків,  Сатьякі, Шикхандіна,  Дхріштадьюмни,  Бгіми,  Шатаніки  та  всіх  чедіїв  і  панчалів,  о  могутній 
бгарато Партхо!  Карна в бою губить стрілами військо пандавів,  немов слон — зарості  лотосів,  о Партхо! 
Біжать твої вої-колісничні, о радість пандавів, дивися, дивися, о Партхо, відступають могутні вої-колісничні!  
Слони, наздогнані Карною у битві, із криками жаху розбігаються на десять сторін, о бгарато! Дивися ж, о  
Партхо: усюди видно безліч відступаючих колісниць, переслідуваних у битві нищителем недругів Карною. 
Бачиш, о кращий з власників прапору, — там і тут миготить на ратнім полі, піднятий на колісниці прапор 
Сина сути «Слоняча попруга».  Он Радхейя направився до колісниці Бгімасени — немов розсіюючи сотні  
стріл,  він  винищує  твою рать.  Дивися:  великий духом  Карна  примушує  тікати  панчалів  — так  колись у  
великій битві Шакра губив дайтьїв.

Потіснивши в бою пандавів, панчалів і срінджайїв, Карна оглядається по сторонах, і здається мені, що 
він виглядає тебе. Дивися, о Партхо: натягнувши кращий з луків,  він потужно сяє, мов Шакра в оточенні 
сонмищ богів після перемоги над ворогами. Спостерігаючи подвиг Карни, каурави видають переможні кличі,  
змушуючи  тремтіти  партхів  і  тисячі  срінджайїв.  Могутньо  потіснивши  у  великій  битві  пандавів,  гідний 
Радхейя звертається до всіх своїх військ з промовою: «Поспішайте, о каурави, наступайте, мчіться швидше,  
щоб жоден зі  срінджайїв не пішов від вас у бою живим! Виступайте  об’єднаними силами,  а  ми рушимо 
слідом!». З такими словами, мечучи стріли, відправляється він услід за своїм військом. Подивися, о Партхо, на 
сяючого світлою шкірою Карну в бою: він подібний до Творця дня, який опромінює гору Удаю! З-під схожого 
з повним місяцем стореберного парасоля, укріпленого над його головою, насупивши брови, Карна виглядає 
тебе,  о  бгарато,  володарю народів!  Зібравши воєдино  всі  сили,  він  стрімко  кинеться  в  бій.  Дивися:  цей  
могутній  герой натягає  потужний  лук  і  мече  стріли,  подібні  до  отруйних  змій,  о  міцнорукий!  Видно,  як 
розвертається  Радхейя  і  спрямовується  назустріч  власній  смерти,  як  метелик  у  полум’я  світильника,  о 
Мавпознаменний!

Побачивши, що Карна один, прагнучи підтримати його, на допомогу до нього, о бгарато, поспішає з 
військом колісниць син Дхрітараштри Дурьйодхана. Покарай же суворо того нечестивця, разом з ними усіма,  
якщо ти хочеш повернути свою славу, царство та вищий успіх! Оглянься на себе, досконалого духом, биче-
бгарато, подивися, що зробив грішний Радхейя з вірним дхармі Юдхіштхірою, і виступай без зволікання проти 
Радхейї  —  час  настав!  Неспішно  обміркуй,  що  відбувається  на  ратнім  полі,  і  направляйся  до  вождя 
колісничних загонів. Ген стрімко наближаються п’ятсот могутніх,  грізно-блискучих головних колісниць, о 
перший серед колісничних воїв! О герою Каунтейє, до тебе, захищаючи один одного, прямують твої об’єднані  
війська:  п’ять тисяч слонів,  удвічі  більше того коней і  разом з  ними — мільйон піших воїв.  Постань же 
відкрито  перед  великим  лучником,  Сином  сути!  Виступай,  о  туре-бгарато,  зосередивши  всі  свої  сили! 
Розлютований Карна налетів на панчалів — я бачу його прапор біля колісниці Дхріштадьюмни. Я думаю, 
розіб’є  він панчалів,  о  згубнику недругів!  Добру звістку хочу повідомити я тобі,  о  Партхо,  туре-бгарато: 
залишився  в  живих  цар-кауравья,  син  Дхарми  Юдхіштхіра!  Міцнорукий  Бгіма,  який  очолив  військо, 
повернувся  разом  із  Сатьякі,  оточений  раттю срінджайїв,  о  бгарато!  Бгімасена,  разом  з  великими духом  
панчалами, о Каунтейє, гострими стрілами винищує в бою кауравів. Воїнство сина Дхрітараштри повернуло 
назад та стрімко відступає з бойовища, мордоване стрілами Бгіми. Немов безплідна земля, напоєна кров’ю 
замість дощу, сумне видовище являє собою рать бгаратів, о кращий з бгаратів!

Бачиш, о Каунтейє, знову вступив у бій володар Бгімасена, лютий мов отрутний змій. Тому й біжить 
військо  Дурьйодхани.  Падають  з  колісниць,  о  Арджуно,  жовті,  червоні,  чорні,  білі  прапори,  прикрашені 
зображеннями  сонця,  місяця  та  зірок,  обрушуються  парасолі,  никнуть  яскраві,  строкаті,  золоті  й  срібні  
прапори,  валяться  трупом  коні  та  слони.  Розстаючись  із  життям,  вої  падають  із  колісниць,  убиті  
різноманітними стрілами панчалів, невідступних у битві. Швидкі панчали, о Завойовнику багатств, змітають  
синів  Дхрітараштри,  знищуючи  воїв  на  слонах,  конях  і  колісницях.  Ці  чоловіки-тигри,  підтримувані  
Бгімасеною,  ризикуючи  життям,  громлять  незламну рать  ворога,  о  згубнику  ворогів!  Сурмлячи  в  бойові 
мушлі,  з войовничими кличами кидаються панчали у бій на ворогів, наздоганяючи їх стрілами. Ти бачиш 
прихильність небес, о нищителю недругів: панчали знищують синів Дхрітараштри, немов розлютовані леви — 
слонів. З усіх боків оточили панчали потужну рать синів Дхрітараштри, немов до Ґанги злетілися з озера 
Манаса швидкокрилі гуси. З надзусиллями пробилися через заслін панчалів Кріпа, Карна та інші герої, немов  
бики через  стадо биків.  Герої  на  чолі  з  Дхріштадьюмною тисячами разять недругів,  синів Дхрітараштри, 
могутніх  колісничних  воїв,  мордованих  стрілами  Бгіми.  Могутня  рать  синів  Дхрітараштри  вже  втратила 
більшу частину своїх колісниць. Дивися: простромлені стрілами Бгіми, падають на землю слони, немов горні 
вершини, збиті  блискавкою Володаря перунів.  Потужні  слони, поранені бамбуковими стрілами Бгімасени,  
топчуть на бігу своїх же воїв!

Чи впізнаєш, о Арджуно, левиний клич Бгіми, нестерпний для ворогів? Стиснувши войовничо кулаки,  
герой викликає недруга на бій. На добірному слоні наблизився до Пандава, немов лютий Антака із жезлом,  
цар нішадів, і намірився вбити його списами. Але Бгіма, під голосні крики воїв, відітнув йому обидві руки, у 
кожній з яких той тримав по списові, а слідком убив його десятьма гострими стрілами, подібними язикам 
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полум’я.  Покаравши його,  Бгімасена  кинувся  на  інших бойових слонів.  Подивися,  як  винищує  Врікодара 
схожих на темно-синю водоносну хмару слонів з наїзниками на них, які тримають напоготові піки та списи! 
Твій старший брат,  о  Партхо,  наздогнав  і  вразив гострими стрілами сім  і  ще  сім слонів  із  прапорами та 
знаменами, причому кожний із цих слонів був поранений десятьма стрілами. З тих пір як у бій знову вступив 
Бгімасена,  лютий  немов  Нищитель  ворожих  твердинь,  стало  не  чутно,  о  туре-бгарато,  кличів  синів  
Дхрітараштри.  Всі  три  з’єднання  акшаухіні  синів  Дхрітараштри,  зупинив  у  бою  лютий  чоловік-лев 
Бгімасена!».

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Побачивши, який непосильний подвиг зроблено Бгімасеною, Арджуна гострими стрілами почав разити  

інших  недругів.  Сонми  саншаптаків,  о  могутній,  які  винищував  у  бою  Арджуна,  без  жалю,  з  радістю 
відправлялися гостями на небо до Шакри. Бамбуковими стрілами, чоловік-тигр Партха, громив військо синів 
Дхрітараштри, усіх його з’єднань чотирьох видів.

Так вістить розділ сорок третій у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 4
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли повернулися  Бгімасена і  Пандава Юдхіштхіра,  а мою рать громили срінджайї і  пандави,  коли  

лавина наших військ, раз у раз розверталася назад, волаючи про допомогу,  — що в цей час робили куру?  
Розкажи мені про це, Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Побачивши міцнорукого Бгіму, о царю, полум’яний Син сути, очі якого почервоніли од люті, кинувся  

на Бгімасену.  Помітивши,  що військо  твоє відступає  перед натиском Бгімасени,  о  царю,  величний Карна  
потужним  зусиллям  постарався  його  затримати.  Міцнорукий  Карна  зупинив  біг  воїнства  твого  сина  й 
розвернув його на пандавів, захмелілих боєм. Натягаючи луки і мечучи стріли, у бій проти Радхейї ступили  
вої-колісничні пандавів. Бгімасена, онук  Шині, Шикхандін, Джанамеджайя,  могутній Дхріштадьюмна і всі  
прабхадраки,  а  також чоловіки-тигри панчали,  люто стиснувши кулаки,  з  усіх  боків  оточили в  бою твоє 
військо.  Тут,  твої  могутні  вої-колісничні  стрімко  ринулися  на  військо  пандавів,  о  царю,  маючи  намір  
розтрощити його.  Коли зійшлися колісниці,  слони й коні,  змішалися піше воїнство та  стяги обох сторін,  
війська прийняли дивний вигляд, о муже-тигре! Шикхандін налетів на Карну, а Дхріштадьюмна — на твого  
сина  Духшасану,  оточеного  могутньою  раттю,  о  великий  царю!  Накула  викликав  на  бій  Врішасену, 
Юдхіштхіра — Читрасену, а Сахадева, о царю, — Улуку. Сатьякі обрав супротивником Шакуні, Бгімасена — 
кауравів, а син Дрони, могутній воїн-колісничний, рішуче вступив у двобій з Арджуною. Гаутама напав у бою 
на великого лучинка Юдхаманью, а могутній Крітаварман кинувся на Уттамауджаса.

Міцнорукий Бгімасена один перепинив шлях усім куру і твоїм синам разом з їхнім воїнством, о гідний!  
Потім Шикхандін, згубник Бгішми, стрілами зупинив безстрашний напад Карни, о великий царю! Змушений 
зупинитися, Карна, уста якого тремтіли від люті, трьома стрілами вразив Шикхандіна між брів, і Шикхандін зі  
стрілами у чолі яскраво засяяв, схожий на дивну срібну гору, що має три вершини. Великий лучник, важко 
поранений у битві Сином сути, простромив у двобої Карну дев’ятьма гострими стрілами. А Карна, могутній  
колісничний боєць, трьома стрілами вбив його коней і візника, а бритвоподібною стрілою зрізав його прапор.  
Великий воїн-колісничний, згубник недругів,  коні якого були вбиті,  зіскочив з колісниці й люто метнув у  
Карну  свій  спис,  але  Карна  потнув  його  трьома  стрілами  і  дев’ятьма  гострими  стрілами  вразив  самого  
Шикхандіна,  о  бгарато!  Тоді  найгідніший з  мужів  Шикхандін,  перший серед переможних воїв,  поспішно 
відступив, ухиляючись від стріл, посланих луком Карни.

Так  Карна  розгромив  військо  пандавів,  о  великий  царю,  —  немов  швидкий  вихор  розметав  купу 
бавовни. Поранений Духшасаною Дхріштадьюмна, трьома стрілами вразив того твого сина в груди, о великий 
царю, а Духшасана, о гідний, гострою бамбуковою бхаллою із золотим оперенням, ударив недруга у шуйцю.  
Але шалений Дхріштадьюмна, о бгарато, поранений, знову люто послав у Духшасану грізну стрілу. Твій син,  
о володарю народів, трьома стрілами розсік на лету цю швидку стрілу, послану Дхріштадьюмною, а іншими 
сімнадцятьма  бхаллами,  оздобленими золотом,  уразив  Дхріштадьюмну в  обидві  руки  і  у груди.  Потім,  о 
гідний, Паршата найгострішою стрілою-«бритвою» розсік лук Духшасани. Голосно закричали тоді очевидці 
цього.  Взявши  інший  лук,  твій  син,  о  туре-бгарато,  рядами  стріл  осипав  з  усіх  боків  Дхріштадьюмну.  
Побачивши такий подвиг твого сина, великого духом, зраділи в бою вої-каурави, а з ними сіддхи і сонми 
апсар. І знову запалала сувора битва твоїх воїв з недругами, загрожуючи загибеллю всім живим, о нищитель 
ворогів!

Врішасена п’ятьма залізними стрілами вразив Накулу, а потім ще трьома наздогнав його сина, що був  
поруч із батьком. Тоді Накула, злісно посміхаючись, націлив найгострішу стрілу прямо в серце Врішасени. 
Важко поранений могутнім супротивником, Врішасена, згубник ворогів, уразив свого суперника двадцятьма 
стрілами, а той його — п’ятьма. Два героя, чоловіки-бики, покрили один одного потім тисячею стріл, і тут  
військо  кауравів  здригнулося.  Побачивши,  що  воїнство  сина  Дхрітараштри  біжить,  Син  сути,  кинувшись 
слідом, спробував силою зупинити його, о володарю народів! А Накула, ледве Карна вийшов з бою, кинувся у  
напрямку до кауравів. Син Карни, перервавши поєдинок з Накулою, поспішив за Радхейєю, щоб охороняти 
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колесо його колісниці,  о  високоповажний!  Сахадева  в  бою перепинив шлях лютому Улуці,  а  полум’яно-
могутній  Сахадева  вбив  чотирьох  його  коней  і  послав  візника  в  оселю Ями.  Але  Улука,  радість  батька, 
зіскочив з колісниці й укрився посеред війська тригартів, о володарю народів! Тут Сатьякі вразив Шакуні  
двадцятьма гострими стрілами і з радістю, бхаллою розітнув прапор Саубали. У відповідь полум’яніючий 
міццю Саубала, о царю, пробив у сутичці його обладунок і ошалілий, зрізав його золотий прапор. Але Сатьякі  
знову вразив його гострими стрілами, трьома вбив його візника та швидко відправив коней ув оселю Ями.

Тоді  великий  воїн-колісничний  Шакуні  миттєво  покинув  свою  колісницю,  швидко  піднявся  на 
колісницю Улуки,  і  той,  о  туре-бгарато,  поспішно умчався  геть  від  войовничого Шайнейї.  Потім Сатьякі 
стрімко кинувся в бій проти твого війська, о царю, і військо кауравів розпалося. Воїнство, мордоване стрілами  
Шайнейї, о володарю народів, спішно розбіглося в усі десять напрямків, а вої падали мертвими. Тут твій син  
перепинив  у  бою  шлях  Бгімасені,  але  Бгіма  вмить  позбавив  володаря  світу  коней,  візника,  колісниці  й  
прапора, і тим були задоволені чарани. Цар Дурьйодхана покинув межі досяжности Бгімасени, і все військо  
куру  ринулося  на  Бгімасену.  Почувся  потужний  клич  воїв,  які  жадали вбити одинокого  бійця  Бгімасену.  
Юдхаманью, наздогнавши Кріпу, швидко розбив його лук, але Кріпа, перший з володарів зброї, узяв інший 
лук.  І  тут  звалилися  додолу  візник,  прапор  і  парасоль  Юдхаманью,  а  сам  великий  воїн-колісничний  
Юдхаманью помчався геть на своїй колісниці. Раптом Уттамауджас покрив стрілами грізного сина Хрідіки 
Крітавармана — немов хмара обрушила зливу на гору. І запалала найбільша, грізна битва — подібної битви я  
не бачив раніше, о згубнику ворогів, володарю народів! Крітаварман, о царю, вразив у бою Уттамауджаса в  
саме серце, так що той осів на дно колісниці.  Його, кращого з колісничних воїв, відвіз на колісниці його 
візник, а Крітаварман, о царю, стрімко напав на військо пандавів.

Так вістить розділ сорок четвертий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 5
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
В  оточенні  могутньої  лави  бойових  колісниць,  Драуні,  о  царю,  стрімко  ринувся  туди,  де  був  цар 

Юдхіштхіра,  але  доблесний  Партха  Арджуна,  соратником  якого  був  Шаурі,  зненацька  перепинив  шлях 
стрімкому лету воїна, і немов об берег розбилися хвилі притулку макарів — океану. Тоді, о великий царю, 
полум’яний син Дрони в гніві покрив стрілами Арджуну й Крішну-Васудеву. Великі вої-колісничні куру,  у  
великому здивуванні дивилися на вкритих стрілами двох Крішн. Тут Арджуна, немов би звеселився і пустив у 
хід небесну зброю, але брахман (Ашваттхаман), о бгарато, відбив і його. До якої би зброї не брався в бою 
Пандава, прагнучи знищити недруга, син Дрони, великий лучник, відразу розбивав її на частині. Поки тривав 
той жахаючий бій зброєю, ми, о царю, дивилися на Драуні, у битві подібного Антаці з розкритою пащею.  
Покривши  всі  основні  й  проміжні  сторони  світу  своїми  влучними  стрілами,  трьома  з  них  він  поранив 
Васудеву у десницю. Тоді Арджуна вбив усіх коней цього воїна, великого духом, і перетворив ратне поле на 
вируючий кривавий потік. Падали вої-колісничні, убиті стрілами, пущеними з лука Партхи, розбігалися в різні  
боки коні, втративши своїх візників.

Бачачи, що творить Партха, окраса битви, Драуні з усіх боків обсипав його візника Крішну гострими 
стрілами. Потім, о великий царю, Драуні поцілив стрілою прямо в груди Арджуні та почав тіснити його в  
битві. Важко поранений у двобої сином Дрони, о бгарато, той схопив грізну палицю і метнув її у Драуні. Але 
Драуні вмить розколов на лету цю палицю, оброблену золотом, та так, що вої голосно закричали, побачивши  
це. Розбита, о царю, на безліч друзок стрілами нащадка Бхарадваджи, упала палиця на землю, немов гора,  
знесена  вітром.  Тоді  Арджуна  десятьма  стрілами  вразив  у  битві  Драуні,  а  бхаллою збив  його  візника  з 
колісниці.  Драуні  сам  узявся  правити  кіньми,  обсипаючи стрілами  обох  Крішн,  і  тут  ми  стали  свідками 
дивного діяння Драуні: він сам одночасно і направляв коней, і вів бій з Пхалгуною, за що всі вої у битві, о  
царю,  висловлювали  йому  повагу.  Коли  син  Дрони  узяв  гору  в  бою  над  Пхалгуною,  Джайя 
стрілами-«бритвами»  перерізав  упряж  коней  його  колісниці.  Коні  Драуні  понесли,  гнані  силою  стріл 
Арджуни. І військо твоє, о бгарато, знову сповнилося голосними лементами. А пандави, здобувши перемогу,  
прагнучи здолати супротивника, напали на твоє воїнство, посилаючи з усіх боків гострі стріли.

Окрилені перемогою Арджуни, герої-пандави, о могутній царю, знову й знову врізалися у велику рать 
синів  Дхрітараштри.  І  потужне  військо,  захищене  твоїми  синами,  о  могутній  царю,  володарю  людей,  
здригнулося перед натиском пандавів, які нападали з усіх боків, і повернуло назад, на очах у твоїх добре  
озброєних синів, а також Шакуні, сина Субали, і Карни, могутнього духом. Велика рать твоїх синів змішалася, 
і  перелякані вої  кинулися в різні  боки,  о великий царю! І  хоча Син сути заклинав їх безупинно: «Стійте!  
Зупиніться!», — воїнство було не в силі зупинитися, мордоване великими духом пандавами. І тут, о могутній  
царю, бачачи,  що військо синів Дхрітараштри повсюдно рятується втечею,  супроводжуване  переможними 
кличами грізних, зі стиснутими кулаками пандавів, Дурьйодхана нібито дружелюбно мовив Карні: «Подивися,  
о Карно, як кріпко тіснять пандави нашу рать! Поки ти бездіяльний, вона з жаху розбігається в різні боки. 
Подумай і вдій, що належить, о міцнорукий згубнику недругів! Тисячі воїв, гнаних пандавами, волають до  
тебе, о доблесний муже-туре!».

Радхейя, Син сути, вислухавши такі значні слова Дурьйодхани, так сказав цареві мадрів Шальї: «Узрій  
міць моїх рук і зброї, о володарю людей! Зараз я знищу в бою всіх панчалів, разом з пандавами! Рушай же  
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туди притьмом своїх коней, о муже-тигре, володарю людей!». Із цими словами, о великий царю, полум’яний 
герой, Син сути, взяв свій відмінний стародавній лук Віджайю, зміцнив тятиву й кілька разів потер її. Тоді,  
зупинивши своїх воїв закликом істини і погрозою прокльону, могутній Карна, душа якого невимірна, пустив у 
хід зброю Бхаргави. Тут,  на великій прі,  зметнулися,  о царю, тисячі,  мільйони, десятки й сотні мільйонів  
гострих  стріл.  Військо  пандавів  виявилося  настільки  густо  всипане  грізними  палаючими  стрілами,  
оснащеними пір’ям павича і чаплі, що неможливо було що-небудь побачити. Голосні крики жаху видавали 
панчали, биті у битві потужною зброєю Бхаргави, о володарю народів! Навколо тисячами падали вбиті вої,  
коні, слони, розтрощені колісниці, так що земля здригалася, о царствений чоловіче-тигре! Тривога обійняла, о 
царю, всю могутню рать пандавів. Кращий з воїв, згубник недругів Карна, один спопеляючи ворогів, блищав, 
о  муже-тигре,  немов  бездимно  палаючий  вогонь.  Мордовані  Карною  панчали,  а  разом  з  ними  й  чеди,  
розгублено  металися,  мов  слони  у  полум’ї  лісової  пожежі.  Найгідніші  з  людей,  о  чоловіче-тигре,  
спрямовували вони на схід свої заклики, чуючи, як волають зі страху, розбігаючись у різні сторони, ті, що в  
центрі бою. Голосні крики жаху походили на лементи претів під час потопу, о царю!

Бачачи,  як  винищує  пандавів  Син  сути,  о  високоповажний,  затремтіли  всі  живі  істоти,  включаючи 
навіть  тварин.  Знищувані  в  битві  Сином сути  срінджайї,  збожеволівши від  жаху,  безперервно  волали до  
Арджуни й Васудеви, немов до царя претів у місті царя претів. Бачачи в дії страхітливу зброю Бхаргави, син 
Кунті,  Завойовник  багатств  сказав  Васудеві:  «Дивися,  о  міцнорукий  Крішно,  яка  велика  могутність  зброї 
Бхаргави, — нічим не можна знищити його в бою. Подивися, о Крішно, який лютий Син сути у великому бою, 
цей герой, що вершить суворий подвиг, подібний самому Антаці! Несамовито підганяючи коней, він раз у раз 
кидає  погляди в мій  бік,  і  я  не бачив,  щоб Карна  повертав назад  у бою.  Лише поки людина жива,  вона 
домагається в бою перемоги, але горе їй, якщо вона терпить поразку: переможеному, о Хрішикешо, суджена  
загибель, йому нема чого сподіватися на перемогу!».  Потім Джанардана,  розуміючи,  що Карна стомлений 
боєм, рушив з місця, вирішивши побачити Юдхіштхіру, о гідний! І сказав Крішна Арджуні: «Цар Юдхіштхіра  
важко поранений. Утіш його, о кращий серед куру,  а потім ти знищиш Карну!».  Тоді за порадою Кешави 
Завойовник багатств, на колісниці спішно відправився побачитися із царем Юдхіштхірою, який був поранений 
стрілами в бою. Відправляючись із наміром зустрітися із Царем справедливости, Арджуна Каунтейя оглянув  
своє військо і не побачив старшого брата.

Ось як було, о бгарато, що Каунтейя вступив із сином Дрони у бій, непосильний для самого Володаря  
ваджри,  і  здолав  у  бою  нащадка  Бхрігу.  Здобувши  перемогу  над  Драуні,  Завойовник  багатств,  Володар 
грізного  лука,  нескоримий для  недругів,  зробивши важкий,  славний,  суворий  подвиг,  знову оглянув  свої 
війська. Герой Савьясачин, вступивши у бій, підбадьорював героїв, які очолювали його рать, віддаючи хвали 
їх колишнім славним діянням і зміцнюючи тим самим дух свого колісничного воїнства. Не бачачи на ратнім 
полі старшого брата Аджамідху, Увінчаний діадемою, о царю, спішно наблизився до Бгіми й запитав у нього:  
«Що трапилося із царем?».

Б г і м а  с к а з а в :
Цар Юдхіштхіра, син Дхарми, пішов звідси: все його тіло знівечене стрілами Карни. Добре, якщо він  

залишиться живий!
А р д ж у н а  м о в и в :
Так відправляйся ж скоріше прямо звідси до Царя та  дізнайся щось про нього,  найпершого з куру.  

Важко поранений стрілами Карни, Цар, звичайно ж, пішов у свої намети.  Стрімкий воїн, він був жорстоко 
поранений Дроною під час нічного бою, але залишався в лавах, сподіваючись на перемогу, поки ледве не був  
поцілений Дроною на смерть. А сьогодні гідний Пандава був повалений у сум’яття Карною. Рушай швидше, 
дізнайся негайно ж, як він, о Бгімо, а я буду тут утримувати ворожі полки.

Б г і м а  м о в и в :
Краще ти, о гідний, дізнайся, що із царем, туром-бгаратою. Якщо ж я відправлюся туди, о Арджуно, то 

будуть  казати про мене  герої:  «Злякався  бою!».  На  це  відповів  Арджуна  Бгімасені:  «Проти  мого війська 
виступили саншаптаки, і  я  не можу відступитися від юрм ворожих ратей,  не знищивши їх!».  Тоді сказав  
Бгімасена Арджуні: «Покладаючись на власну міць, я буду один боротися в бою проти всіх саншаптаків, а ти,  
о найвідважніший серед куру,  Завойовнику багатств, поїдь відвідати Юдхіштхіру!». Вислухавши в оточенні  
недругів  слова  брата  Бгімасени,  які  важко  було  заперечити,  Арджуна  негайно  ж  звелів  найпершому  з  
врішнійців  рушати  у  путь,  щоб побачити Юдхіштхіру,  кращого серед куру:  «Жени  коней,  о  Хрішикешо, 
врізаючись ув океан колісниць! Я бажаю, о Кешаво, побачитися із царем Аджаташатру!». Тоді перший серед  
усіх дашархів, спонукавши коней, звернувся до Бгіми: «Немає для тебе нічого незвичайного в такому діянні, 
як те, що тобі призначено сьогодні, герою! Ми йдемо з поля бою, а ти, о Бгімо, громи ворожі полки!». І ось,  
виставивши проти  ворога  Бгімасену,  згубника  недругів,  націливши Врікодару на  битву із  саншаптаками, 
Хрішикеша, на конях, подібних Гаруді, поспішно рушив туди, де був цар Юдхіштхіра, о Індро царів! Два  
чоловіка-героя, відправившись у путь, добралися нарешті до царя Юдхіштхіри. Той лежав на самоті, і герої,  
зійшовши з колісниці, припали з повагою до стіп Царя справедливости. Побачивши чоловіків-тигрів, двох 
Крішн, які з’явилися до нього цілі та неушкоджені й стали перед ним радісно, немов Ашвіни перед Васавою,  
цар Юдхіштхіра,  о муже-туре,  привітав їх, як Вівасван — Ашвінів,  як наставник — Шакру й Вішну в ту 
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годину,  коли  був  повалений  великий  асур  Джамбха.  Вважаючи,  що  Карну  вбито,  Юдхіштхіра,  Цар 
справедливости, голос якого затремтів від радости, урочисто звернувся до обох згубників недругів.

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

Р о з д і л  4 6
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Побачивши разом доблесних Кешаву і Арджуну,  Юдхіштхіра вважаючи, що син Адхіратхи вбитий у 

бою Володарем лука Гандіви, згубник недругів Каунтейя дружелюбно і ласкаво привітав їх, о туре-бгарато, і,  
посміхаючись, виявив їм свою повагу.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Ласкаво просимо, сину Деваки! Чолом і тобі, о Завойовнику багатств! Воістину радісно мені бачити вас  

цілими  і неушкодженими. Як вами, о Ачьюто і Арджуно, був повалений великий воїн, той, хто в бою був  
подібний до отруйного змія і спритно володів будь-якою зброєю, той проводир синів Дхрітараштри, опора їх  
усіх  і  захист,  захищений Врішасеною і  лучником Сушеною (сини Карни),  той непереможний і  відважний 
захисник синів Дхрітараштри, якого сам Рама наставляв у володінні зброєю, той, хто очолював їхнє воїнство, 
— згубник ворожих юрмиськ, винищувач сонму недругів, що дбає про благо Дурьйодхани, той, хто піднявся 
на  бій  проти  нас  і  кого  були  не  в  силі  здолати  у  великій  битві  самі  боги  разом  з  Васавою;  той,  хто  
полум’яністю своєю та міццю був подібний до вогню й вітру;  хто був глибокий, немов Патала, і  множив  
радість друзів,  а для недругів був подібний самому Антаці?! Благо, що ви вбили  Карну  у великому бою і 
з’явилися до мене, немов двоє безсмертних богів, які здолали асура! Сьогодні я теж ратоборив з тим суворим  
воїном, лютим, немов Антака, готовим винищити все суще, о Ачьюто й Арджуно! Але він зрізав мій прапор, 
розніс вісь колісниці, погубив візника, позбавив мене коней — і все це на очах у Ююдхани, Дхріштадьюмни, 
близнюків і героя Шикхандіна, на очах у всіх панчалів і синів Драупаді! Здолавши багато полків відважних  
супротивників, Карна, о міцнорукі, переміг і мене, що виступив на великий бій! Нападаючи, той кращий з воїв 
обрушував на мене потоки лайки, раз у раз незаперечно беручи гору наді мною. І якщо я залишився живий, то 
лише завдяки могутності Бгімасени, о Завойовнику багатств! Але я не маю сил стерпіти багато чого з того, що  
було  сказано ним:  я  цього страшився тринадцять  років,  не знаючи вночі  сну,  й удень  ніде не  знаходячи 
спокою, о Завойовнику багатств! Я згоряю, переслідуваний його ненавистю, передчуваючи свою погибель, — 
так слон страшиться смерти від носорога, о Завойовнику багатств!

Хіба міг бути Карна переможений мною у бою, о могутній, коли я безперестану, зі страхом думав про 
нього: «То прийшла моя смертна година!». Уві сні й наяву, о Каунтейє, я постійно бачу Карну, то там, то тут,  
— воістину, Карна всюдисущий у цьому світі! Куди я не направлюся, тремтячи перед Карною, так і бачу його  
незмінно переді мною, о Завойовнику багатств! І ось, разом з конями і колісницею я був скинутий героєм, 
який не відступає у битвах, і ледве залишився живий. Але який тепер сенс для мене в житті, нащо мені тепер 
царство?! Ганьбу приніс мені  Карна, який сяє у боях. Те, чого не випадало мені колись на долю у битвах із 
Бгішмою, Кріпою і Дроною, я вповні скуштував тепер від великого колісничного воїна, Сина сути. Тому я й 
запитую тебе, о Каунтейє, як запитав би непосвячений: розкажи мені докладно, як був убитий тобою Карна? 
Як був повалений той, хто в бою відвагою подібний Шакрі, міццю натиску дорівнює Ямі, хто володіє зброєю,  
немов сам Рама? Як був повалений тобою славний Радхейя, великий воїн-колісничний, знавець будь-якого 
виду бою, кращий з власників лука, єдиний істинний чоловік серед усіх, шанований Дхрітараштрою разом з 
усіма його синами, той, хто завжди був твоїм суперником, о володарю народів! Чоловік-бик Дхрітараштра 
завжди, у будь-якому бою, о Арджуно, бачить у Карні твою погибель. Як же він був повалений тобою в битві,  
о муже-туре? Розкажи мені, Бібхатсо, як був убитий тобою Карна? Нарешті, муже-тигре, на очах у друзів ти,  
немов тигр — антилопою руру,  заволодів головою його разом з тілом. Підступний Син сути  Карна,  який 
скорив основні й проміжні сторони світу, той, котрий готовий був втратити стада слонів, лише б здолати тебе 
у битві,  тепер нарешті лежить на землі, убитий у бою твоїми найгострішими стрілами з оперенням чаплі!  
Воістину, сьогодні ти зробив мені найбільшу приємність, поваливши в бою Сина сути! Той зарозумілий Син 
сути, який, тріумфуючи, переслідував тебе всюди, той, хто вважав себе непереможним героєм, тепер нарешті  
повалений тобою у двобої! Лиходій, готовий віддати за тебе ворогам свою позолочену колісницю, запряжену 
добірними кіньми, той, хто постійно суперничав з тобою у бою, нарешті вбитий тобою в битві,  о рідний!  
Грішний Карна,  який у хмелю геройського запалу постійно вимовляв хвалькуваті слова на Зборах кауравів, 
той,  хто  був  безмежно  любий  Суйодхані,  нарешті  повалений  сьогодні  тобою!  Зустрівшись  із  посланими 
тобою, спраглими до ворожої крови стрілами, пущеними з твого лука, лежить тепер нечестивець із пробитим 
тілом — тим самим воістину відсічена рука у сина Дхрітараштри! Той, хто, обійнятий гординею, постійно в  
осліпленні похвалявся перед царями, радуючи Дурьйодхану:  «Я повалю Пхалгуну!»,  — тепер нарешті сам 
знищений, і  немає його колісниці!  «Я не обмию ніг, поки живий Партха!»,  — таку обітницю повторював  
постійно недоумкуватий Карна, о сину Шакри, а тепер, нарешті, він вбитий тобою! Той ниций помислами  
Карна, який на Зборах сказав Крішні Драупаді у присутності героїв-куру: «Чому б тобі, о Крішно, не покинути  
нещасних, що втратили силу, скинутих пандавів?», — той самий Карна, грішний розумом, який дав обітницю: 
«Я не повернуся назад, поки не розтрощу Партху разом із Крішною!», — тепер нарешті сам лежить мертвий, і 
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тіло його пробито стрілами. Вам, либонь, відомо про битву срінджайїв і  кауравів, коли я потрапив у таке  
лихо? А тепер нарешті він повалений тобою у двобої!

Тобою, о Савьясачине, твоїми вогняними стрілами, пущеними з Гандіви, нарешті відітнута в бою від  
тіла дурного Карни його голова, що сяє сережками! Як тільки я був урятований від стріл, негайно я подумки 
закликав тебе, о герою: «Покарай Карну!», — і ти воістину точно виконав мій задум, розтрощивши Карну. 
Суйодхана, сповнений гордині, придивлявся, як би погубити нас, опираючись на Карну, а ти нарешті вибив у 
нього опору,  підступивши до самого Суйодхани.  Ниций думками,  невгамовний Син сути,  який колись на 
Зборах, перед усіма царями, назвав нас безплідним сезамом, нарешті знайшов свою смерть, зустрівшись у 
битві з тобою! Нечестивий Син сути, який колись із усмішкою говорив Духшасані: «Приведи-но нам силою 
Яджнясені,  яку  виграв  Саубала!»,  —  тепер  нарешті  вбитий  тобою!  Підлий  душею,  недоумкуватий  син 
Адхіратхи, той, хто в бою, ділячи колісницю з іншим, скинув на землю Діда, кращого серед володарів зброї,  
нарешті повалений тобою. Так скажи мені: «Мною повалений сьогодні грішний помислами Карна!», — загаси 
скоріше, о Пхалгуно, роздмуханий постійним вітром безчестя, шалений вогонь, що таємно спалює моє серце!

Так вістить розділ сорок шостий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 7
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Перервавши  цю  мову  доброчесного  царя,  охопленого  гнівом  на  сина  Адхіратхи,  великий  душею,  

безмежно відважний Джишну сказав непереборному Юдхіштхірі, який піднісся було духом: «У той час як я  
бився  із  саншаптаками,  о  царю,  воєначальник війська  куру  Драуні  раптово пішов уперед,  мечучи  стріли, 
подібні  до  отруйних  змій.  Побачивши  мою колісницю,  схожу на  хмару,  щоб  погубити  мене,  виступило  
військо  амбаштхів,  о  кращий  з  царів,  але  я  знищив  п’ятсот  з  них  і  рушив  до  Драуні.  Тоді,  щосили 
використовуючи могутність зброї знань, так далеко натягаючи лук, що кожна стріла торкалася самого його 
вуха, він випустив рядами безліч стріл — так чорна хмара виливається зливою під час дощів. Нам було не 
зрозуміти, ні як бере стріли син Дрони, ні як він кладе їх на тятиву, чи ліворуч, чи праворуч нападає в бою. І  
ось син Дрони поцілив мене п’ятьма гострими стрілами, п’ятьма ж простромив Васудеву, і в ту саму мить я  
послав у нього тридцять блискавичних стріл. Стікаючи кров’ю по всьому його тілу, бачачи, що кращі серед 
воїв теж заюшили кров’ю, він укрився, битий мною, у колісничному війську Сина сути.

Коли Карна-згубник побачив,  що військо його розгромлене у битві,  зброя розбита,  а  коні  та  слони  
розбіглися, він стрімко кинувся мені напереріз, кинувши вперед п’ятсот відмінних колісниць, але я відбив їх 
натиск і, відбившись од Карни, спішно направився сюди — побачитися з тобою. Усі панчали тремтять перед 
Карною, немов бики, винюхавши лева. Прабхадраки ж рвуться на битву з Карною, потрапляючи, мов дрібна  
рибка, у пащу до величезної риби. Сходячись у бою із Карною, прабхадраки, о царю, відразу ж опиняються в  
розкритій  пащі Смерті. Поїдь  туди,  і  ти  побачиш, що  я  готовий поборотися  із  Сином сути,  і  обидва  ми 
одержимі бажанням перемогти. Шість тисяч колісничних воїв, царських синів, уже відправилися в небесний 
світ, о бгарато! Коли покажеться Син сути, я зустрінуся з ним у битві й буду завзято тіснити його у двобої,  
немовби Володар ваджри — Врітру, о бгарато, перший серед людських Індр! Але якщо, о царю, леве серед 
царів, я не зможу знищити сьогодні могутнього борця Карну, разом з його родичами, я піду тим суворим  
шляхом, який приготовано для клятвопорушників. Я прошу тебе, о леве серед людських Індр, — побажай мені  
перемоги в бою, адже колись сини Дхрітараштри зуміли здолати Бгіму. Я розтрощу Сина сути, його рать та  
всі юрми недругів!».

Так вістить розділ сорок сьомий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 8
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Почувши,  що  найсильніший  його  супротивник  Карна  залишився  неушкодженим,  завжди  могутній 

Партха Юдхіштхіра, змучений від стріл Карни, у гніві на Пхалгуну звернувся до нього, Завойовника багатств, 
з такими словами: «Якби ти не сказав нам у Двайтавані: «Я зможу здолати Карну, о царю!», — всі ми тоді, о 
Партхо, вели б себе згідно того, що велить час. Ти дав мені обітницю, о герою, розтрощити недруга і захопити 
його військо — так чому ж ти завів нас у гущавину ворогів і прирік на погибель у відкритому полі?! Ми  
наставляли тебе, о Арджуно, багато благ бажали тобі, коли ти зібрався в дорогу, о царський сину, і все це  
виявилося марним для нас, а ми очікували добрих плодів, як чекає їх рясно квітуча  нічула (вид очерету). 
Мене,  який мріє  про повернення  царства,  ти  змусив  побачити,  як  безнадійно зникло  воно з  виду — так 
рибальський гачок ховається під м’ясною наживкою, так зникає гаял, попереджений про небезпеку. Ось що 
сказав,  о  недоумкуватий,  голос  небес,  який  сповістив  Прітсі,  на  сьомий  день  після  твого  народження:  
«Народився в тебе син, доблестю рівний Васаві! Він скорить усіх ворожих героїв і здолає в Кхандаві сонми  
богів, а також усіх бхутів, надзвичайно могутніх! Він скорить мадрів, калінгів, кекайїв і покарає куру на очах  
у царів! І тому — не буде на землі другого такого лучника, не буде жодної людини, настільки ж переможної, а  
він, гідний, смиренний, опанувавши всіма знаннями, як тільки побажає, зможе підкорити собі кожного. Твій 
син, о Кунті,  красою подібний місяцю, стрімкістю рівний вітру,  стійкістю — Меру, смиренністю — землі,  
сяйвом — сонцю,  успіхом — Дарувальникові  скарбів,  геройством — Шакрі,  а міццю — Вішну.  Великий 
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духом нищитель недругів,  він — немов сам породжений від Адіті  Вішну.  Невгамовний, могутній творець  
роду, він покликаний нести перемогу соратникам і загибель ворогам!».

Так вимовив голос із піднебесся, і чули його подвижники на вершині Шаташрінги, але не збулося для 
тебе це пророцтво,  бо неправду вирекли тоді  боги.  Слухаючи слова інших гідних зі  святих мудреців,  які 
завжди шанобливі до мене, я не схилюся перед Суйодханою! Я не можу упізнати тебе — такий ти наляканий  
сином Адхіратхи! Ти стояв під своїм прапором із зображенням мавпи, в прекрасній,  створеній Тваштрою 
колісниці  з  безшумними  осями,  у  руках  твоїх  були  оброблений  золотом  розпечений  меч  і  лук  Гандіва, 
величезний немов таля, а колісницею твоєю правив Кешава. Так чому ж, о Партхо, ти відступив, злякавшись  
Карни?! Краще б ти віддав свій лук Кешаві, а сам, слабосилий, став би його візником у цьому бою, і тоді 
Кешава розтрощив би жорстокого  Карну,  немов Владар марутів — Врітру,  який прийняв ваджру! Якби ти 
народився до строку, на п’ятому тяжкому місяці, або якщо б зовсім не був зачатий у лоні Прітхи, тобі не було 
б суджено вершити ратний подвиг, о царський сину, і тоді ти не тікав би, нещасний, геть із поля прі!».

Так вістить розділ сорок восьмий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 9
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Ледве Юдхіштхіра вимовив такі слова, Білокінний Каунтейя схопився в люті за меч, маючи намір убити 

бика-бгарату,  але, бачачи, який він розгніваний, Кешава, що читає в серцях, сказав: «Навіщо, о Партхо, ти  
узявся за меч? Я не бачу тут нікого, з ким ти повинен був би поборотися, Завойовнику багатств: всі сини  
Дхрітараштри повалені мудрим Бгімою! Ти вийшов з поля бою, о Каунтейє, щоб побачити царя. Тепер ти 
побачив його: цар Юдхіштхіра в доброму здоров’ї. Ти зустрівся із царем-тигром, відвагою подібним до тигра 
— тепер час радіти, так чому ж ти так розлютився? Я не бачу тут, о Каунтейє, того, кого ти повинен покарати,  
— так  чому ж ти  з  такою поспішністю схопився  за  свій  величезний  меч?  Дивлюся  я  на  тебе,  о  дивно-
відважний Каунтейє, і не розумію, що це ти збираєшся робити, у люті стискаючи меч?». У відповідь на слова 
Крішни, Арджуна, дивлячись ув очі Юдхіштхірі, гнівно сказав Говінді, важко дихаючи, як змій: «Я повинен 
відітнути голову всякому, хто насмілиться мені запропонувати: «Віддай Гандіву іншому!», — така моя таємна 
обітниця. Я не маю сил терпіти того, що сказав мені цар у твоїй присутності, о безмірно відважний Говіндо, з  
безжурною душею! Тому я покараю царя, вельми чуйного до дхарми, а знищивши його, кращого з мужів,  
виконаю ту обітницю — ось чому узявся я за меч, о радосте ядавів! Убивши Юдхіштхіру, я воістину виконаю 
свій обов’язок і буду врятований від тривог та турбот, о Джанардано! А що думаєш ти тепер, коли настала  
така мить? Ти знаєш усе про цей світ, рідний, — що було і що буде. Як ти мені скажеш, так я і вчиню!».

К р і ш н а  с к а з а в :
Тепер, о Партхо, я розумію: не шанував ти старших. Не у згоді із Часом, о муже-тигре, ти йдеш на таке  

кривдне діяння. Знаючи тонкощі дхарми, не повинен так чинити, о Завойовнику багатств! Хто змішує те, що 
варто робити, з тим, чого робити не слід, і те, що має бути виконане, з тим, що є нехтуванням обов’язку, той, о  
Партхо,— найниціший з чоловіків! Тобі невідомо те, що кажуть мудрі, які, слідуючи дхармі, піднялися духом,  
пізнавши й цілісність її, і окремі частини. Людина, яка не знає твердо, як відрізнити те, що варто робити, від  
того, чого робити не слід, мимоволі помиляється, о Партхо, — достоту як ти зараз, нерозумний! Ніколи не  
пізнаєш блаженства, якщо не відаєш, що саме треба, а чого ніколи не слід робити. Все це слідує зі шруті, а ти  
не осяг її.  Знавець дхарми,  ти слідуєш дхармі,  не осягнувши її  суті,  бо прихильний дхармі,  о Партхо,  не  
приймає душею вбивства живих. Я вважаю, вище за все, о друже мій, — не губити того, що живе, нехай навіть  
доведеться вдатися до неправди, але нізащо не губити іншу істоту. То як же ти можеш, о кращий з мужів,  
немов якась інша людина, простолюдин, зазіхати на життя свого старшого брата — царя, знавця дхарми? О  
бгарато, не схвалюють мудрі вбивства того, хто не вступає у бій, хто беззбройний, хто, відвернувши лице,  
відступає з поля бою або волає про допомогу, смиренно склавши долоні. Колись, о Партхо, ще зовсім юним ти  
дав ту обітницю, і тому, в осліпленні ти зважився тепер на таке діяння, незгодне із дхармою. Хіба ти зміг би, о  
Партхо, замірятися на вбивство наставника, якби пам’ятав про дхарму, якби ти не відринув себе від складного, 
веле важкого шляху дхарм!

Я повідаю тобі, о туре-бгарато, цю таємну суть дхарми — те, що могли б повідати тобі або Бгішма, або  
Юдхіштхіра, знавець дхарми, або Кшаттрі-Відура, або ж славна Кунті. Я розповім тобі про це — слухай же,  
Завойовнику багатств! Слово істини, о праведний, не може вважатися вище самої істини, і найвищою мірою 
важко осягти, в чому точно складається істина. Може трапитися, що не можна сказати правду, а треба вдатися  
до неправди. Приміром, якщо намагаються відібрати все твоє надбання, тут доречно збрехати. Якщо життя під 
загрозою або при укладанні шлюбу, неправда припустима — тут неправда може обернутися істиною, а істина 
— неправдою. Такою як тобі, вірність істині представляється лише юній особі, але коли людина осягає, що 
дійсно істинно, а що облудно, вона стає справжнім знавцем дхарми. Навіть украй жорстока у вчинку людина,  
прилучившись такому ось диву, може сповнитися найвищої благодаті, як це вийшло з Балакою, який вбив був  
сліпого.40 І  ось  що  ще  дивно:  хто  полюбив  дхарму,  але  залишився  неуком  і  невігласом,  може  впасти  у  
найбільший гріх, немов Каушика, що зринув був у безодню.

А р д ж у н а  с п и т а в :
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Повідай мені, о високоповажний, — хай буде мені відомо, що трапилося між Балакою і тим сліпим, та 
що зробив Каушика, котрий мешкав біля злиття рік?

К р і ш н а  в і д п о в і в :
Жив на світі, о бгарато, якийсь мисливець на диких звірів ім’ям Балака. Убивав він звірів не з власної 

примхи, а для того, щоб утримувати дружину й синів і годувати своїх сліпих батьків, а також тих, хто знайшов 
у нього притулок. Незмінно й ревно слідував він дхармі, був правдоустим і незаздрісним, ніколи не прагнув до 
здобичі більшої, ніж було необхідно і не щирував занадто у вилові. І ось одного разу,  побачивши звіра на  
водопої, очима якому служили його ніздрі (сліпий), він убив ту істоту, ніколи не бачену ним раніше, і слідом 
за тим полилася з небес квіткова злива.41 Під спів апсар і звуки вадітр із неба спустилася прекрасна вімана, 
щоб  відвезти  мисливця  на  небеса.  Та  істота,  о  Арджуно,  віддавалася  подвижницькому  покаянню,  щоб 
погубити все живе, і завдяки подарованому Самосущим дарунку була  зовсім сліпа.42 Знищивши істоту,  яка 
замишляла погубити все суще,  Балака відправився на небеса.  Ось яка дхарма — та,  що вкрай важка  для 
усвідомлення.

Каушика  ж був  брахманом-подвижником,  однак він не  осягнув  до кінця премудрість  Вед.  Жив він  
неподалік від  села, у місці злиття рік. «Я повинен завжди ректи правду»,  — такою була його обітниця, о 
Завойовнику багатств,  і  тому звали його Правдоустим.  Одного разу в той ліс прийшли якісь люди, гнані  
дасью. Слідом за ними з’явилися ті самі жорстокі дасью та почали їх завзято розшукувати. І ось, зустріли вони 
Правдоречивого  Каушику  і  запитали  його:  «Якою  дорогою  пройшло  зараз  багато  людей,  о  гідний?  Ми 
просимо тебе сказати правду.  Якщо знаєш про них,  допоможи нам!».  І  Каушика  чесно відповів їм на це  
питання: «Вони укрилися ось у тому лісі, за деревами і ліанами». Тоді жорстокі дасью наздогнали прибульців 
і винищили їх, як говорить переказ. Через те велике лихо, яке викликали недоречно сказані слова Каушики,  
він, що не осяг тонкощів дхарм, потрапив у згубне пекло. Невіглас, він не пізнав у всій глибині Веди, не  
усвідомив особливості дхарм. Той, хто не звертається у своїх сумнівах до старших, ризикує із цього світу 
впасти у глибоку безодню. Ось що може стати для тебе тут якимось керувальним знаком! Важко отримане 
вище знання, осягається роздумами, і багато хто говорить: шруті й дхарма єдині. Я не заперечую того, але ж 
не все сказано цим. Саме заради збільшення живих істот і була проголошена дхарма.

Дхарму називають так тому, що вона є опора, дхарма підтримує живих. Усе, що пов’язане з підтримкою 
сущого,  і є, без сумніву,  дхарма. У тих випадках, коли жадібні люди бажають що-небудь знайти всупереч 
справедливості й порятунок у тому, щоб не проронити ні слова, ніколи не слід подавати голосу. Але якщо  
необхідно  сказати  своє  слово  і  не  висловитися  небезпечно,  у  такому випадку,  я  гадаю,  краще  вимовити 
неправду, ніж правду. Якщо ж мова йде про життя і смерть, про шлюб або загибель усього роду й надбання,  
або ж коли пускаються в хід глузи, нехай буде помилковим сказане — прозрілі в суть і сенс дхарми не бачать  
у тому її порушення. Тому, хто повинен вдатися до клятв, щоб уникнути зіткнення із грабіжниками, краще  
збрехати — у тому безсумнівна  істина.  Якщо є така можливість,  нізащо не  слід уступати  своє  надбання  
подібним, бо багатство, віддане нечестивцям, б’є по тому хто віддає. Тому той хто вдасться до неправди в ім’я  
порятунку  свого  майна,  брехуном  не  буде.  Тепер  тобі  належним  чином  сповіщено,  за  якими  ознаками 
розрізняється те,  що істинно, а що облудно.  Вислухавши це, скажи мені, о Партхо, чи мусиш ти вбивати  
Юдхіштхіру?

А р д ж у н а  м о в и в :
Саме так і  сказав би знавець,  саме так і  сказав би велемудрий! Якщо чиїсь слова можуть бути нам  

корисні, так це твої слова! Ти для нас — немов мати, ти для нас — немов батько, ти — найвищий притулок,  
Крішно, тому і слово твоє — диво! У трьох світах немає нічого, що було б невідоме тобі,  і тому ти осяг 
найвищу дхарму  сукупно  і  по  суті.  Я  розумію  тепер:  не  можна  мені  вбити  Пандаву  Юдхіштхіру,  Царя 
справедливости! Порадь мені милостиво, як вчинити у такому випадку. Вислухай, я повинен розповісти тобі,  
що ще в мене на серці. Ти знаєш тепер, о володарю дашархів, яка моя обітниця: якщо хто-небудь з людей,  
навіть гідний, посміє сказати мені: «Віддай, о Партхо, Гандіву іншому!», — він буде убитий зброєю. Я уклав 
би такого на місці, о Кешаво, так само як Бгіма вбив би кожного, хто посмів би кинути йому: «Безбородий!».43 

Цар же не раз повторив мені у твоїй присутності, о леве врішнійців: «Краще б ти віддав свій лук!». Але якби я  
вбив його, Кешаво, то не затримався б у світі живих і дещицю часу. О Крішно, кращий з вершителів дхарми,  
ти повинен мене напоумити, як вчинити мені, щоб моя, відома у світі обітниця була істинною, але щоб і я, і  
Юдхіштхіра Пандава залишилися в живих?!

В а с у д е в а  с к а з а в :
Цар стомлений тим що відбувається у світі, він поранений в бою безліччю гострих стріл Карни, і тільки 

тому, о Партхо, він говорив з тобою так різко. Тепер гру в битві веде Карна, і якби він прийняв смерть, то куру 
були б переможені, — так думає цар Юдхіштхіра, син Дхарми. Але коли людині випадає велика ганьба, її і  
живу вважають мертвою. Ти, Бгіма, близнюки, старі та мужі, славні у світі своєю відвагою, завжди виявляли  
повагу  цареві  Юдхіштхірі.  Тепер  же  ти  вияви  до  нього  неповагу,  але  в  чомусь  незначному:  приміром,  
звернися,  о Партхо,  до Юдхіштхіри на «ти»,  тоді  як належить звертатися до нього на «ви».  Наставник,  о  
бгарато, якщо до нього звернулися на «ти», однаково що мертвий. З тим і наблизься до Юдхіштхіри, Царя  
справедливости,  зроби  цей  крок,  несумісний  із  дхармою,  о  Каунтейє,  продовжувачу  роду  Куру!  Це 
одкровення, найвище з усіх одкровень, іде від Атхарвана та Ангіраса, і ті, хто бажає досягти блага, завжди 
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повинні слідувати цьому, без коливань. Такий вчинок, о Пандаво, раз він іде від тебе, рівносильний убивству 
Царя справедливости — він і сприйме його в такий спосіб. Потім ти припади до його стіп, а слідом звернися  
до  Партхи  смиренно  й  ласкаво.  Твій  брат,  царствений  син  Панду,  мудрий  і  ні  на  кого  не  дивлячись  не 
гніватиметься. Ти ж, о Партхо, разом уникнувши й порушення обітниці, і братовбивства, здолай, радіючи,  
Сина сути, Карну!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Наставлений Джанарданою, Партха Арджуна дав згоду на таке «убивство» милого його серцю брата і  

примусив себе сказати Цареві справедливости такі брутальні слова, яких він ніколи не вимовляв раніше: «Не  
тобі, о царю, говорити таке, що ти зволив мені сказати, інакше ти не був би тут, на відстані кроші від поля  
бою, завершеного тільки наполовину. Це Бгімі варто було б мене засуджувати: найвідважніший з усіх воїв, він 
і тепер б’ється з недругами. У свій час потіснивши ворогів у битві та винищивши багатьох царів-героїв, з  
голосним левоподібним кличем, знищив він потім більше тисячі слонів. Герой вершить найсуворіший подвиг,  
який не під силу тобі колись зробити! Зіскочивши зі своєї колісниці, стиснувши у руці палицю, він разить нею 
у битві воїв, коней і слонів, кращим з мечів знищує бойові колісниці, кінноту і загони слонів. Відвагою рівний 
Шатаманью (Індра), він губить недругів своїм луком, колісьми колісниць, топче їх на смерть ногами і убиває  
руками. Наділений великою міццю, подібний Антаці й Вайшравані, він люто винищує ворогів, відплачуючи 
їм по заслузі. Тому не тобі, якого постійно рятують соратники, а лише Бгімасені личить мене засуджувати!  
Згубник недругів Бгіма, один у гущавині синів Дхрітараштри, розтрощує величезні колісниці, добірних слонів 
і  коней,  кращих з піших воїв. Це він може мене засуджувати,  він,  який згубив багато юрмиськ недругів, 
подібних синім дощовим хмарам, — постійно хмільних калінгів, вангів, ангів, нішадів і магадхів.  Він може 
гудити мене, навіть ні в чому не винного! Стоячи в надійно-спорядженій колісниці, з повними жменями стріл,  
вчасно встигаючи натягати лук,  герой породжує у великому бою зливи зі стріл — точно водоносна хмара 
виливає потоки дощу.

Мудрі кажуть, що могутність брахманів, кращих з двічінароджених, у слові, кшатріїв же — у силі рук.  
А ти,  о бгарато,  суворий і  могутній лише на словах і  думаєш,  що я такий же,  але я відповідаю правилу.  
Постійно, всім життям своїм і душею, разом з моїми дружинами та синами я прагнув до того, що було бажано 
тобі,  а  ти  страчуєш  мене  стрілами  своїх  слів,  і  ми  ніколи  не  бачимо  від  тебе  блага.  Ти  осудив  мене,  
перебуваючи на ложі Драупаді, між тим як я в цей час заради тебе винищував великих колісничних воїв. Ти  
занадто недовірливий і жорстокий, о бгарато, і я не чекаю від тебе благодаті! Вірний істині Бгішма, о боже  
серед людей, для твого ж блага сам підказав тобі, як умертвити його в бою: то був відважний Шикхандін, син  
Друпади,  великий духом,  і  під моєю охороною він погубив Бгішму.  І  я  б не дбав за  твоє повернення на 
престол, бо ти всупереч здоровому глузду прихильний грі в кості. Ти сам зробив гріховний учинок, на який 
здатні лише негідні, а тепер розраховуєш, за допомогою собі подібних, здолати ворога в битві. Ти чув про 
багато нищівних для дхарми сквернах, пов’язаних із грою в кості, — про них казав тобі Сахадева, але ти був  
не в силі відринути цю долю нечестивих, і тому ми всі ввергнуті в пекло. Ти — гравець, і царство загинуло  
через тебе, ти викликав нещастя на нас, о Індро людей! Більше, о царю, ти не посмієш хльостати нас важкими 
батогами своїх слів — цим ти знову гніваєш тих, хто знедолений тобою ж!». Ось які зухвалі слова, чеканячи 
їх, змусив вислухати Савьясачин стійкого розумом Юдхіштхіру. Потім каяття опанувало сином царя богів і з  
важким віддихом він оголив свій меч. І тут знову звернувся до нього Крішна: «Що це значить — ти знову 
вихопив свій меч, синій як небеса? Скажи мені правду, знову відповідай чесно, і тоді я зможу порадити тобі,  
як  певніше  досягти  мети!».  Коли  кращий  з  чоловіків  запитав  його  таким  чином,  глибоко  пригноблений 
Арджуна відповів Кешаві: «Мені варто убити себе, бо я зробив украй зле діяння!».

Кращий з охоронців дхарми вислухав ці слова Партхи й сказав Завойовникові багатств: «Проголоси, о 
Партхо, свої чесноти, і це негайно виявить твою пристрасність до себе!».44 «Хай буде так, о Крішно!» — із 
захватом прийняв Завойовник багатств, син Шакри, таку пораду й, опустивши свій лук, сказав Юдхіштхірі,  
першому серед стражів дхарми: «Вислухай мене, о царю! Невідомий людям, о боже серед людей, другий  
подібний мені лучник, якщо не вважати Бога, Володаря Пінаки (Шива)! Я ж визнаний ним, великим душею, і 
вмить можу знищити всесвіт з усім, що в ньому рухомого й ні. Це мною, о царю, скорені усі сторони світу з їх  
володарями, саме я змусив їх усіх підкоритися тобі. І та Раджасуя, під час якої були роздані багаті подарунки 
брахманам, які забезпечили успіх, і дивний палац зборів — усім цим ти зобов’язаний моїй силі. На обох руках  
моїх лініями позначені стріли й лук зі стрілою, приготовлений до бою, а на ступнях моїх — стріли і прапори.45 

Такого як я, неможливо здолати в бою! Повалено північні народи, розбиті західні, скорені східні, примучені  
південні. Небагато залишилося в живих саншаптаків, мною знищена половина їхнього війська. Розгромлене 
мною  військо  бгаратів,  подібне  до  війська  богів,  полягло  воно  у  битві,  о  царю! Я не  вбиваю  тих,  хто 
недосвідчений у поводженні зі зброєю, і лише тому я не перетворив на порох весь цей світ!». Вимовивши це,  
Партха заговорив знову, звертаючись до Юдхіштхіри, кращого з тих хто дотримується дхарми: «Запам’ятай, о 
царю, це істина: або Радха втратить свого сина, або Кунті — мене. Змилуйся, царю, і пробач мені мої слова.  
Уклін тобі! У свій час ти про все дізнаєшся».

Власкавивши  царя,  підкорювача  недругів,  Арджуна  наблизився  до  нього  і  стоячи  вимовив:  «Я 
відправляюся звільнити від бою Бгіму, всією душею бажаючи погибелі Синові сути, бо життя моє в тому, щоб 
радувати  тебе,  — істинно я  речу,  знай це,  царю!».  Палаючий міццю Увінчаний діадемою припав до стіп  
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Юдхіштхіри, а потім піднявся, щоб відправитися в дорогу, і сказав: «Незабаром наступить мій час, тепер уже 
недовго чекати:  Карна  готовий до бою, і мій обов’язок його зустріти». Коли Пандава, Цар справедливости, 
вислухав ці суворі слова брата Пхалгуни, він піднявся зі свого ложа і, вельми вболіваючи душею, звернувся до 
Партхи: «Те, що я зробив, о Партхо, воістину негідно, і саме через це обрушилося на вас велике лихо! Тому 
відітни мені зараз же голову,  бо я — найниціший з людей, через мене роду нашому загрожує загибель! Я 
грішний,  через  мою гріховність нещастя переслідують  мене й розум  мій втратив ясність.  Я боягузливий, 
бездіяльний і  жорстокий,  своїм учинком я  образив найстарших — навіщо ти  так  довго  був  вірний мені, 
настільки  безжалісному!  Тепер  же  я,  грішний,  піду  в  ліси,  живіть  щасливо  без  мене!  Великий  душею 
Бгімасена гідний стати царем. Яка користь для мене в царстві, якщо я, немов євнух, позбавлений мужности? Я 
не в силі стерпіти ті жорстокі обвинувачення, які ти кидаєш мені з люті. Нехай Бгіма буде царем! Нащо мені 
життя, о герою, якщо мене так принижено!». З цими словами цар швидко піднявся, покинув ложе й намірився  
негайно відправитися до лісу, але тут до нього з уклоном звернувся Васудева: «Тобі, певно відома, о царю,  
знаменита обітниця вірного слову Володаря Гандіви стосовно його лука Гандіви: якщо хтось у світі скаже:  
«Віддай Гандіву іншому!», — він повинен бути відразу вбитий, а ти сказав саме так. Тому Партха, о володарю 
землі, на виконання тої обітниці, з моєї волі, наніс тобі таку образу, бо вважається, що скривдити наставника  
— однаково що вбити його. Так прости ж, о царю, Арджуні той гріх. Його вчинили ми обидва — Партха і я, о  
міцнорукий! Удвох і звертаємося ми до твого заступництва, о великий царю! Ти повинен пробачити мене: 
смиренно, із благанням я схиляюся перед тобою, о царю! Нап’ється тепер же земля крови грішного Радхейї — 
істинно те, в чому я запевняю тебе! Вважай, що Син сути вже позбувся життя, бо той, кому ти бажаєш смерти,  
всеодно що мертвий».

Вислухавши сказане Крішною, Юдхіштхіра, Цар справедливости, у сум’ятті підняв Хрішикешу, який 
схилився перед ним із шанобливо складеними долонями, і слідом за його словами вимовив такі: «Все це так,  
як ти говориш, але то лише моя провина. Ти, о Говіндо, Володарю Мадгу, навчив і врятував мене. Тобою, о 
Ачьюто, ми врятовані нині від жорстокого лиха. Звернувшись до тебе, заступника, ми обоє, і я, і Арджуна,  
осліплені неуцтвом, урятувалися тепер від грізного океану нещасть! Завдяки човну твого розуму ми, а з нами  
наші близькі, проминули море страждань і лих, маючи в тобі, о Ачьюто, свого захисника!».

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

Р о з д і л  5 0
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Тим  часом  Партха  Арджуна,  який  вимовив  за  порадою Крішни  ті  слова  на  адресу  Юдхіштхіри, 

засмутився  так,  немов дійсно вчинив гріх.  Тоді  Васудева,  посміхаючись,  сказав  Пандаву:  «Що було  б,  о 
Партхо,  якби ти й справді  своїм гострим мечем убив  сина  Дхарми,  старанного в  дхармі?  Адже ти  лише  
звернувся до царя на ти й прийшов від цього в такий розпач! А якби, о Партхо, ти й справді вбив царя, що 
залишалося  б  тобі  робити?!  Ось  яка  важка  для  усвідомлення  дхарма,  особливо  для  тих,  хто  повільний 
розумом! Саме з остраху порушити дхарму ти неминуче опинився б у владі великого тамасу,  а якби вбив  
старшого брата, втрапив би у грізну Нараку. Звернися до милосердя вірного дхармі царя, кращого з охоронців 
дхарми,  першого  серед  куру,  — ось  яка  моя  думка.  Власкав  царя  Юдхіштхіру  своєю любов’ю,  розбуди  
задоволення в ньому, а потім негайно ж виступай назустріч колісниці Сина сути, щоб з ним поборотися! Дай  
незбутню  радість  синові  Дхарми,  о  шанобливий,  вбивши  найнепереможнішого  Карну  своїми  гострими  
стрілами! Я думаю,  час настав,  о міцнорукий,  і,  якщо ти зробиш це,  мета твоя буде  досягнута!».  Тоді,  о  
бездоганний,  великий  царю,  змучений  соромом  Арджуна  припав  головою  до  стіп  Царя  справедливости. 
«Змилуйся, кращий з бгаратів, — повторював він знову і знову, — даруй мені, о царю, те, що сказав я тобі,  
прагнучи  дотриматися  дхарми,  з  остраху  порушити  обітницю!».  Цар  Юдхіштхіра,  Цар  справедливости, 
володар землі, побачивши, що Завойовник багатств, згубник ворогів із плачем припав до його стіп, підняв  
свого брата, Завойовника багатств, ласкаво обійняв його і теж залився слізьми.

Наплакавшись досхочу, обидва брата, чоловіки-тигри, що сяють яскравим блиском, стали чисті душею і 
знайшли умиротворення.  Потім, любовно обійнявши Пандава,  вдихнувши запах його голови, Юдхіштхіра,  
охоплений  найвищою  радістю,  сказав  із  посмішкою  Джайї:  «О  великий  і  міцнорукий  лучнику!  Як  не 
намагався я протистояти в битві Карні, на очах у всього воїнства, він стрілами простромив мої броні, а також 
прапор, лук, спис, палицю і коней. Знаючи про те, який він у бою, і бачачи його подвиги, я був охоплений  
розпачем, Пхалгуно, і життя стало мені не миле. Якщо ти, о герою, не знищиш Сина сути, то я позбудуся  
життя, — яке мені пуття в ньому!». На ці слова, о туре-бгарато, Віджайя відповів: «Істиною я клянуся тобі,  
милосердям твоїм, Бгімою і Близнюками, о царю, володарю землі, кращий з мужів, — або тепер же я покараю 
Карну  в бою, або вбитий упаду на землю! Щира клятва моя на зброї!».  Після того як він проголосив це,  
звертаючись до царя,  він звернувся потім до Володаря Мадгу:  «Сьогодні,  о Крішно, я безсумнівно знищу 
Карну в бою, тому — благо тобі! — подумай, як покарати того нечестивця?». У відповідь на ці слова Партхи,  
о кращий з царів, Кешава сказав йому: «Я спробую, в міру своїх сил, вирішити це завдання, бо  таке й моє 
споконвічне бажання,46 о перший серед бгаратів, великий воїне-колісничний! Саме над тим я і міркую: яким 
шляхом умертвити  в  бою Карну!». І  потім мудрий  Володар Мадгу знову звернувся  до  сина  Дхарми:  «О 
Юдхіштхіро,  тобі  варто  підтримати  дух  Бібхатсу і  благословити  його  на  розправу з  лиходієм  Карною.  І 
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Арджуна, і я, почувши, що ти поранений стрілами Карни, поспішили сюди побачити своїми очима, що сталося 
з тобою, радосте пандавів! Благо, о царю, що ти зцілився, благо, що не був захоплений у полон недругом!  
Підтримай Джайю-Бібхатсу, благослови його, о бездоганний!».

Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Підійди,  підійди  до  мене,  Партхо  Бібхатсо,  обійми  мене,  Пандаво!  Нехай  те,  що  сказав  ти  мені,  

неприємно,  але  ти  повинен  був  це  сказати,  і  я  прощаю тобі.  Ось  моя  воля:  здолай  Карну,  Завойовнику  
багатств! Не гнівайся на мене, о Партхо, за те, що я сказав тобі такі жорстокі слова!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Тоді, о найгідніший царю, Завойовник багатств припав головою до стіп старшого брата, обхопивши їх 

руками,  але цар підняв його,  міцно обійняв,  вдихнув  запах його голови і  знову вимовив:  «О міцнорукий 
Завойовнику  багатств!  Ти  зробив  мені  велику  честь.  Так  знайди  ж  знову  й  навіки  велич  духу  і  
непереможність!».

А р д ж у н а  м о в и в :
Сьогодні ж стрілами я поцілю в бою гордого своєю міццю, грішного в діяннях Радхейю, разом з його  

родичами, і приведу його до загибелі! Натягаючи до відмови свій лук, він шматував тебе стрілами, тепер же  
Карна сам пожне суворі плоди свого діяння. Я покараю Карну й вернуся з поля прі, щоб ушанувати тебе, — 
істинно я речу тобі, о володарю землі! Я не покину ратного поля, поки не знищу Карну, — торкаючись твоїх  
ніг, істиною я клянуся тобі, о володарю світу!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Так Партха здобув милість Царя справедливости й, повний рішучости покарати Сина сути, з радістю в  

душі, звернувся до Говінди: «Хай буде знову приготовлена до бою моя колісниця, хай будуть запряжені в неї  
кращі з коней і хай буде та велика колісниця споряджена всілякою зброєю! Нехай разом з усім спорядженням 
для колісниці, доставлять сюди коней, таких стрімких, щоб вони в бігові так і стелилися по землі, і нехай їх  
супроводжують обізнані на справі конюхи!». Ледве великий духом Пхалгуна промовив це, Крішна, о могутній 
царю,  звелів  Даруці:  «Виконай  усе,  що  сказав  кращий із  бгаратів,  Арджуна,  перший з  усіх,  хто  володіє 
луком!». І ось, за наказом Крішни, о найгідніший з царів, Дарука почав запрягати криту тигровими шкурами 
колісницю,  згубну  для  недругів.  Стоячи  на  колісниці,  спорядженій  великим  душею  Дарукою,  Арджуна 
попрощався із Царем справедливости, випросив благословення у брахманів і піднявся на кращу з колісниць,  
освячену  обрядом  удачі  і  добробуту.  Велемудрий  цар  Юдхіштхіра,  Цар  справедливости,  дарував  йому 
належне випадку найвище благословення,  щоб він неодмінно знищив  Карну.  Бачачи,  що великий лучник 
збирається в дорогу,  живі істоти зрозуміли,  о бгарато, що  Карну  приречено на погибель від рук великого 
духом  Пандава.  Всі  сторони світу,  о  царю,  зробилися  зовсім чисті,  а  птахи чаши,  шатапатри та  краунчи 
облетіли  навколо  сина  Панду  по  колу  прадакшини,  о  володарю  людей!  Безліч  гарних,  які  вважаються  
сприятливими птахів,  за  назвою «пут»  збуджено  кричали,  закликаючи Арджуну  поспішити на бій.  Грізні  
птахи канка,  грідхра,  вата  і  ваяса,  чуючи  здобич,  кинулися  попереду його колісниці,  сповіщаючи Партсі 
сприятливі знамення розгрому ворожої раті та загибелі Карни.47

Сильним потом вкрилося тіло Партхи, коли він рушив у путь, опанувала ним глибока тривога: як усе  
відбудеться? Тоді Згубник Мадгу,  бачачи, що Партха стривожений і стурбований, сказав Володареві  лука 
Гандіви: «Відомо, о Володарю Гандіви, що тих, кого ти здолав своїм луком, здолати була би не в силі жодна 
людина в цьому світі, крім тебе. Відомі багато з бійців, відвагою подібних Шакрі, які, зустрівшись у битві з  
тобою, героєм, ступили на найвищий шлях. Хто крім тебе, о гідний, зміг би вистояти проти Дрони, Бгішми,  
Бхагадатти,  Вінди і  Анувінди з Аванті,  володаря камбоджів Судакшини,  а також відважного Шрутаюса  і 
Ачьютаюса і залишитися при цьому цілим і неушкодженим, якщо він не був би таким же стійким, як ти?! Ти, 
о Арджуно, володієш небесною зброєю, ти могутній і спритний, вмієш розрахувати удар, влучно прицілитися, 
уміло вибрати потрібні бойові засоби, ти не відаєш у боях мари, маючи смиренність мудрости! Ти в змозі  
погубити всіх богів і асурів разом з усім що є на землі, рухомим і нерухомим, і у світі, о Партхо, немає воїна,  
який у бою був би подібний тобі! Серед кшатріїв, що володіють луками, і навіть серед богів, я не бачив і  
навіть не чув про такого, хто був би рівним тобі на прі. Брахма, який створив живих, створив і найдивніший з  
луків — Гандіву, яким борешся ти, о Партхо, і тому — немає тобі рівного!

Однак я неодмінно повинен сказати тобі ще дещо, і це буде на користь тобі, о Пандаво! Не стався з  
нехтуванням до  Карни,  окраси бою, о міцнорукий,  бо  Карна  доблесний і  могутній,  він досконало володіє 
зброєю. Цей великий воїн-колісничний майстерний у бою, різноманітно озброєний і умілий у виборі місця й  
часу. Полум’яністю він подібний до вогню, спритом схожий на стрімкий вітер, люттю подібний Антаці, а міць  
його  нагадує  силу лева.  Руки  його  могутні,  лікті,  як  із  заліза,  груди  широкі,  він  гордовитий,  відважний,  
непереможний, доблесний і приємний виглядом, він наділений усіма військовими чеснотами і будить у друзях  
безстрашність.  Це  споконвічний  ворог  пандавів,  дбайливий  до  блага  синів  Дхрітараштри.  Для  всіх 
невразливий Радхейя, навіть для богів разом з Васавою, але тільки не для тебе,— ось що я думаю. Покарай 
тепер же Сина сути! Ніхто з воїв — ні боги, ні ті, чиї тіла із плоті й крови, — при всьому старанні не в змозі  
здолати його в битві. До пандавів він незмінно ниций душею, грішний думками, ворожий і злостивий, однак у 
цій которі із синами Панду він позбавлений користи.48 Знищ Карну — і ти виконаєш своє призначення. Здолай 
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сьогодні ж Сина сути, о Завойовнику багатств, — вирви кореневище древа грішників: адже це завдяки Карні 
ниций Суйодхана вважає себе героєм».

Так вістить розділ п’ятдесятий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 1
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Потім Кешава, безмежний душею, знову звернувся до Арджуни, який твердо став на рішенні знищити 

Карну: «Сьогодні, о бгарато, сімнадцятий день, як триває страшне побоїще, згубне для людей, слонів і коней.  
Величезними були раті твоїх соратників і наших недругів, але після того як вони зійшлися одна з одною у 
бою, лави їх сильно змаліли, о володарю народів! Каурави, о Партхо, перевершували вас і числом слонів, і  
кількістю коней, але в бою з тобою, недругом, багато їх полягло на ратнім полі. Всі панчали та срінджайї із  
союзниками, так само як пандави, тримаються, опираючись лише на тебе, нескоримого. Пандави, панчали,  
матсьї, каруши, чеди і кекайї, під твоїм захистом, знищили сонми недругів, о нищителю ворогів! Хто ж іще 
здатний здолати в битві об’єднані сили кауравів, мій рідний! І, з іншого боку, хто зможе перемогти захищених 
тобою в  бою пандавів,  великих  колісничних  воїв?  Ти  один  здатний  скорити  в  бойовій  сутичці  скупчені  
воєдино три світи — богів, асурів і людей — чи так варто говорити про військо кауравів?! Хто інший, крім  
тебе, навіть якщо він подібний самому Васаві, здатний перемогти царя Бхагадатту, о муже-тигре?! Всі царі не 
мають сил навіть поглядом осягнути твоє величезне військо, захищене тобою, о бездоганний Партхо!

Дхріштадьюмна і Шикхандін лише тому змогли повалити Дрону та Бгішму, що були в бою постійно 
підтримувані тобою, о Партхо! Хто ж, о Партхо, зміг би тільки силою зброї здолати в бою двох тих великих 
колісничних воїв-панчалів, Бгішму і Дрону, кожний з яких доблестю дорівнює Шакрі?! Хто зміг би скорити у 
битві сина Шантану, Дрону, Вайкартану, Кріпу та Драуні, сина Сомадатти і Крітавармана, а також володаря  
синдху, царя мадрів і самого царя Суйодхану — всіх цих грізних, лютих, хмільних боєм героїв, майстерних у  
володінні зброєю, об’єднаних ватажків акшаухіні?! Багато з них убито, воїв з грізних загонів, знищені коні,  
слони, колісниці, прийшли до загибелі шалені кшатрії з різних місцевостей. Велика брахмано-кшатрійська  
рать говасів, дасамнів, васаті, вратьїв, ватадханів і честолюбних бходжів, зійшовшись із тобою у бою, була 
повалена разом з кіньми, колісницями та слонами і зустріла смерть, о бгарато! Грізних, суворих у подвигах  
тукхарів, яванів і кхашів, дарвів і абхісарів, дарадів, шаків, раматхів і танганів, андхраків і пуліндів, а також  
страхітливо-відважних киратів,  а  з  ними млеччхів-горян і  жителів морського узбережжя,  лютих,  сильних,  
хмільних боєм, що могутньо натягають тятиву своїми руками, — всіх їх, які яро борються разом з куру за 
справу Суйодхани, ніхто не зможе здолати в бою, крім тебе, о згубнику ворогів! Яка людина, якщо ти не  
будеш її захисником, ризикне виступити проти потужного шику наступаючої раті синів Дхрітараштри?! Під 
твоїм захистом, о могутній, люті пандави розбили і повернули на втечу обкутане пилом бою військо кауравів,  
подібне до розлитого океану. Потому вже сім днів, як могутній Джайятсена, володар магадхів, убитв у бою 
Абгіманью.  Десять  тисяч  грізних  в  нападі  слонів,  які  належали  оточенню  того  царя,  розтрощив  своєю 
палицею Бгіма,  а  опісля,  його ж міццю були  повалені  сотні  інших слонів і  колісниць.  Достоту так само,  
рідний, поки йшла ця грізна січа, звідси у світ смерти відправилися ті каурави, які виступали проти тебе й  
Бгімасени, а з ними — їхні коні, слони та колісниці, о Пандаво! Коли головні частини війська супротивника 
були  винищені  пандавами,  Бгішма почав  випускати  страшні  зливи  стріл,  о  найгідніший Партхо!  Знавець 
вражаючої зброї, він позбавляв життя воїв чеди, кашійців, панчалів, карушів, матсьїв і кекайїв, накриваючи їх 
стрілами. Прямолітні до цілі, що розсікають тіла недругів, стріли Бгішми із золотим оперенням, пущені з його 
лука, заповняли небеса. Спрямовані в ціль десятим способом, ці стріли знищували коней, колісниці, слонів 
супротивника. Залишивши осторонь дев’ять не підхожих йому способів, він широко метав свої стріли. Десять 
днів громив Бгішма твоє військо, спустошуючи колісниці, убиваючи слонів і коней. Виявляючи себе в бою 
втіленою подобою Рудри або Упендри, він увірвався в саму гущавину ратей пандавів і розгромив їх.

Знищивши царів-охоронців землі — чедіїв, панчалів і кекайїв, він віддав вогню військо пандавів, повне  
воями,  конями  і  слонами.  Прагнучи  врятувати  Суйодхану,  який  повільно  опускався  у  безодню,  він  був  
подібний у битві полум’яному сонцю, та так, що срінджайї та інші царі не в силі були дивитися на нього.  
Раптово до Бгішми, готового до бою, який їздив на своїй колісниці по ратному полю, рішуче рушили пандави.  
Бгішма один кинувся в бій проти пандавів та срінджайїв, набувши слави героя, здатного наодинці протистояти 
юрмам недругів. Але ось, до того великого колісничного воїна кинувся Шикхандін, під твоєю охороною, і  
стрілами, гладкими в кільцях,  на смерть уразив того чоловіка-тигра.  Зіткнувшись із тобою, о муже-тигре,  
прабатько прийняв смерть на ложі зі стріл, немов гриф, що налетів на ворона. П’ять днів тіснив грізний Дрона 
ворожі війська й, вибравши у великому бою найкраще положення, розтрощував великих колісничних воїв.  
Забезпечивши охорону Джайядратхи,  великий воїн-колісничний,  подібний Антаці,  у  лютому нічному бою 
скидав  у  полум’я  живих.  Через  два  дні,  той  герой,  полум’яний  син  Бхарадваджи,  вступив  у  двобій  із 
Дхріштадьюмною і пішов потім найвищим шляхом. Але якби ти тоді не зупинив у бою ворожі колісниці, на  
чолі яких стояв Син сути, Дрона не був би повалений у битві! Ти стримував цілу рать сина Дхрітараштри,  
тому Паршаті і вдалося погубити Дрону в бою, о Завойовнику багатств!

Який  інший кшатрій,  крім  тебе,  зробив  би  в  бою те,  що  вдалося  зробити  тобі,  о  Партхо,  убивши 
Джайядратху? Полум’ям сили своєї зброї, ти повалив царя синдху, перепинивши шлях величезному війську і 
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знищивши царствених героїв. Царі вважають загибель царя синдху дивом, але це насправді не диво, а діяння 
могутнього колісничного воїна — твоє, о Партхо! Якщо, о бгарато, кшатра, зійшовшись із тобою в битві,  
цілий день буде палитися полум’ям твоєї зброї, їй не вдасться встояти — ось моя думка. Грізна рать сина  
Дхрітараштри полягла в бою разом з усіма героями, коли прийняли смерть Бгішма і Дрона, о Партхо! Упали 
кращі серед воїв, були вбиті коні, слони та пішці, і військо бгаратів нагадувало собою небо на якому немає ні  
сонця, ні місяця, ні зірок. Відвагою Бгіми, о Партхо, повалено в битві військо ворога, як колись військо асурів 
було вбито подвигами Шакри. Серед тих, хто залишився в живих, є п’ять воістину великих колісничних воїв:  
Ашваттхаман, Крітаварман,  Карна,  володар мадрів (Шалья)  і  Кріпа.  Коли ти розправишся з тими п’ятьма 
великими колісничними воями,  о муже-тигре,  ти  тим самим позбудешся  остаточно ворогів.  Передай тоді 
землю з усіма її містами і островами цареві Юдхіштхірі! Нехай Партха, чия міць і царська слава не знають  
меж, володіє землею з її горами та великими лісами, а також  піднебессям, водою і Паталою!49 Винищивши 
недругів, як колись Вішну — дайтьїв і данавів, подаруй землю цареві Юдхіштхірі, як Харі подарував її Шакрі. 
Нехай зрадіють панчали,  коли вороги будуть  повалені  тобою,  як  раділи боги,  коли Вішну розправився  з  
данавами!

Але  якщо  ти,  о  кращий  з  людей,  шануючи  Дрону  як  свого  наставника,  маєш  жаль  до  сина  його 
Ашваттхамана,  або  шкода  тобі  Кріпи,  якого  ти  теж  шануєш  як  наставника,  якщо  ти,  шануючи  досить 
численну рідню братів-кауравів, не зможеш відправити у житло Ями Крітавармана, зійшовшись із ним у бою,  
якщо ти,  о лотосоокий, з милосердя до вуя  не розтрощиш володаря мадрів Шалью, зустрівшись із ним у 
двобої, то вже грішного думками Карну, готового на крайню підлість стосовно пандавів, ти повинен негайно 
ж покарати своїми гострими стрілами, о кращий з мужів! У цьому твоє найвище призначення, і додати тут  
нема чого. Ми достеменно знаємо: тут немає ніякого гріха. Згадай про ту ніч, коли ледве було не спалили 
твою матір із синами, о бездоганний, і те, як тримав себе з вами Суйодхана наприкінці тої гри. Корінь усіх цих 
лих — підступний Карна, о Арджуно! Злісний Суйодхана постійно розраховує на підтримку Карни, тому бо 
він і намагався захопити мене в полон. Твердо вірить син Дхрітараштри, Індра людей, що Карна, без сумніву,  
здолає в бою всіх партхів, о шанобливий! Лише в надії на Карну, о Каунтейє, син Дхрітараштри, знаючи твою  
могутність, зважився на битву з тобою. А Карна повторює постійно: «У великій січі я здолаю об’єднані сили 
партхів, так само як і Васудеву із царем Юдхіштхірою!». Підступний Карна похваляється так на Зборах, тим 
самим підтримуючи дух нечестивого сина Дхрітараштри, — покарай же його негайно, бгарато!

Які  би  підступи  не  лаштував  проти  вас  син  Дхрітараштри,  щораз  призвідником  виступав  грішний 
думками нечестивець  Карна.  Мені довелося бачити,  як шістьма жорстокими колісничними воями зі  стану 
синів Дхрітараштри був убитий син Субхадри, герой з очима мов у бика. Він змушував тремтіти великих воїв-
колісничних — героїв Дрону, Кріпу та Драуні, збиваючи вершників зі слонів, позбавляючи колісничних воїв 
колісниць. Герой із плечима, могутніми наче у бика, множив славу куру та врішнійців, залишаючи коней без  
вершників, а піших позбавляючи зброї та самого життя. Він зводив зі світу юрми недругів, несучи погибель 
великим воям і відправляючи людей, коней і слонів у житло Ями. Але сина Субхадри теж наздогнали стріли  
ворога, і він запалав мов вогонь. Коли я побачив це, тіло моє охопило полум’я — істиною я заклинаю тебе, о  
друже мій! Ось тут бо підступний Карна і виявив свою лють, але навіть він, о могутній, не міг витримати бій з 
Абгіманью. Простромлений стрілами сина Субхадри, втрачаючи свідомість, він спливав кров’ю і задихався,  
охоплений  полум’ям  гніву.  Мордований  стрілами  Абгіманью,  він  відвернувся  від  битви  і  був  готовий 
покинути поле прі, втративши надію на життя. Він був у великому замішанні, слабнучи від ран, але ось, у ході  
бою Карна почув суворі, вчасні слова Дрони і розсік лук Абгіманью. Коли він розтрощив зброю героя, п’ятеро  
великих колісничних воїв, і серед них вправний у підлоті Карна, потоками стріл умертвили сина Субхадри.

І той же  Карна  на Зборах у присутності пандавів і куру,  жорстоко кинув в обличчя Крішні-Драупаді  
гіркі слова: «Переможені, о Крішно, пандави, відтепер їхня вічна доля — Нарака. Вибирай же іншого мужа, о  
стрункостанна,  скупа  на слова!  Йди служанкою в покої  Дхрітараштри,  твоїх чоловіків  не існує  більше,  о 
тонкоброва  красуне  зі  спрямованими  вгору  кінчиками  вій!».  Так  говорив  грішний  Карна,  який  не  відає 
дхарми, украй ниций у своїх думках, і ти чув його гріховні слова, о бгарато! Нехай утихомирять полум’я тих  
слів грішного Карни, пущені тобою відточені на камені до блиску золочені стріли, що віднімають життя у  
ворогів! Нехай утихомирять твої стріли полум’я інших гріховних діянь, які вчинив проти тебе підступний 
Карна,  нехай погасять вони вогонь його життя! Нехай нечестивий  Карна,  коли тіла його торкнуться грізні 
стріли, що летять із Гандіви, згадає слова Дрони та Бгішми! Пущені тобою блискавкоподібні стріли із золотим  
оперенням, смертельні для ворога, нап’ються його крови, вразивши його в усі осередки життя. Нехай гострі,  
грізні, швидкі стріли, пущені твоєю рукою, простромивши серце Карни, провадять його в оселю Ями! Нехай 
биті твоїми стрілами володарі землі, зневірені, пригнічені, з криками жаху будуть дивитися на полеглого в  
колісниці Карну! Нехай близькі та друзі побачать Карну розпластаним на землі з розбитою зброєю, утопленим 
у  власній  крові!  Нехай,  здригнувшись,  звалиться  на  землю  збите  твоєю  бхаллою могутнє  знамено  сина 
Адхіратхи — «Попруга слона»!

Нехай Шалья біжить із жаху, кинувши вбитого воїна і оздоблену золотом колісницю, розбиту сотнею 
твоїх стріл!

Нехай  Суйодхана,  побачивши,  що  син  Адхіратхи  знищений  тобою,  втратить  надію  на  життя  і  на 
царство, о Завойовнику багатств! Ось мчаться на підмогу пандавам, о кращий з бгаратів, панчали, вражені  
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гострими стрілами Карни.  Знай: Карна повалив синів Драупаді та панчалів, Дхріштадьюмну і Шикхандіна, 
синів Дхріштадьюмни, Шатаніку — сина Накули, а також Сахадеву і Накулу, Дурмукху та Джанамеджайю, 
Сувармана і Сатьякі. Чути жахаючий лемент твоїх родичів-панчалів, мордованих Карною у великому бою, о 
згубнику  ворогів,  але  панчали  безстрашні  й  ніколи  не  повернуть  назад:  великі  вої-колісничні,  могутні  
лучники,  вони нехтують  смертю.  Навіть  зустрівшись у битві  з  Бгішмою, який один осипав рать пандавів 
потоками  стріл,  панчали  не  покинули  поля  прі.  Вони  могутньо  виступили  проти  нескоримого  Дрони, 
наставника всіх лучників, що палав вогнем зброї, спопеляючи недругів. Згубники ворогів, панчали, постійно 
натхнені бажанням здолати супротивника в битві, не злякаються сина Адхіратхи і не покинуть ратного поля,  
хоча  доблесний  Карна  стрілами  позбавляє  життя  стрімких  панчалів  — немов  вогонь  пожирає  метеликів.  
Зустрівшись із ними віч-на-віч, Радхейя несе смерть сотням відважних панчалів, готових віддати життя заради 
друга.  Грізна зброя Карни, яку колись одержав він від найгіднішого зі святих мудреців — Рами Бхаргави,  
величною є її вигляд. Спопеляюча будь-які юрмиська недругів, грізна, страшна, вона сяє власним блиском,  
зупиняючи на шляху могутню рать.

Пущені  з  лука  Карни  стріли,  ширяють  над  полем  битви,  як  рої  бджіл,  спопеляючи  твоїх  воїв.  
Зіткнувшись у битві зі зброєю Карни, проти якого встояти не під силу тим, що не упокорили своєї душі, о  
бгарато,  панчали розбігаються  в  різні  боки.  Обійнятий люттю Бгіма,  оточений з  усіх  боків  срінджайями, 
б’ється з Карною, о Партхо, змучений його гострими стрілами. Якщо Карну випустити з уваги, він винищить і 
пандавів, і срінджайїв, і панчалів — як запущена хвороба руйнує тіло, о бгарато! У війську Юдхіштхіри я не  
бачу іншого воїна, крім тебе, який, зійшовшись із Радхейєю, повернувся б живим домів. На виконання своєї  
обітниці, о Партхо, бик-бгарата, покарай його негайно ж гострими стрілами і знайди цим славу! Лише ти й 
ніхто інший не здатний у бою здолати усіх кауравів, разом з Карною, о кращий з воїв, істинно я речу тобі!  
Зроби цей великий подвиг — знищ могутнього колісничного воїна Карну, о Партхо, і ти досягнеш своєї мети,  
доможешся успіху. Удачі тобі, о кращий з мужів!»

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

Р о з д і л  5 2
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Вислухавши те, що сказав Кешава, Бібхатсу, о бгарато, в мить відринув сум і сповнився задоволення. 

Потім він швидко потер тятиву Гандіви, натягнув лук і, готовий покарати Карну, вимовив, звертаючись до 
Кешави: «Якщо ти, котрий панує над минулим, сьогоденням і майбутнім, мною задоволений, то при такому,  
як ти, заступнику, перемога далебі певна, о Говіндо! Із твоєю підтримкою, о Крішно, я зможу у великому бою 
відправити в інший світ увесь потрійний всесвіт, не говорячи вже про Карну!  Я бачу військо втікачів панчалів, 
о  Джанардано,  бачу  і  Карну,  який  безстрашно  бореться  в  бою.  Мені  видно  зброю  Бхаргави,  яка  всюди  
наздоганяє супротивника, — Карна приводить її в дію, о Варшнейє, мов Шакра — велику ашані. Про ту битву,  
у якій я буду діяти, Крішно, люди будуть розповідати доти, доки стоїть земля. Смертоносні стріли, названі  
«безвухими»,  пущені  моєю рукою,  о  Крішно,  злетівши  з  Гандіви,  принесуть  погибель  Карні! Тепер  цар 
Дхрітараштра прокляне себе за рішення присвятити на царство негідного царського сану Дурьйодхану. Тепер, 
о міцнорукий, Дхрітараштра втратить і державну владу, і успіх, і царську славу, і саме царство, і столицю, і  
синів. Якщо Карну буде вбито, царя Дурьйодхану осягне розпач — істинно я кажу тобі, Крішно!

Нехай володар людей Дхрітараштра, побачивши Карну роздертим на частині моїми стрілами, пригадає 
твої слова, коли ти волав про мир! Нехай будуть для Саубали стріли мої кидком гральних костей, Гандіва — 
для них шухлядкою, а моя колісниця — розграфленим колом для гри, о Крішно! Нап’ється сьогодні земля  
крови Сина сути,  який у битві не визнає собі рівним нікого на землі, і  стріли з Гандіви, відкриють  Карні 
найвищий шлях. Тепер Радхейя покається у своїх жорстоких словах, які він вимовив на Зборах до Панчалі,  
виставляючи пандавів на глум. Коли буде вбитий ниций душею Карна Вайкартана, син сути, ті, що зараз — 
немов безплідний сезам, стануть сезамом плодоносним. «Я позбавлю вас од синів Панду!», — проказував був  
Карна, та мої гострі стріли зроблять брехливими ці його слова. «Я знищу всіх пандавів разом з їх синами!», — 
похвалявся Карна, а тепер я вб’ю його на очах у всіх лучників. Я знищу сьогодні Карну Радхейю, опираючись 
на доблесть якого, зарозумілий син Дхрітараштри, злий помислами нечестивець, постійно нас принижував, о 
Згубник Мадгу! Тепер же, о Крішно, коли Карну буде вбито, сини Дхрітараштри разом із царем, зі страху  
розбіжаться в різні боки, немов олені налякані левом. Я знищу в бою Карну з його синами та родичами, і  
нехай  тоді  Дурьйодхана  озирає  землю  поглядом  у  пошуках  захисту!  Нехай  неприборканий  вдачею  син  
Дхрітараштри, побачивши Карну вбитим, довідається, о Крішно, що в бою я — кращий з усіх лучників!

Тепер, о Крішно, я буду врятований од обов’язку перед іншими лучниками, перед своїм гнівом, перед  
куру, стрілами та Гандівою. Тепер, коли я розтрощу в бою Карну, немов Магхаван — Шамбару, я позбудуся 
від  страждань,  які  терпів  тринадцять  років,  о  Крішно!  Якщо  Карна  прийме  смерть  у  битві,  могутні  вої-
колісничні сомаків, що палають бажанням послужити в бою справі своїх союзників, зможуть вважати свою 
мету досягнутою. Не знаю, чим можна виміряти радість Шайнейї, о Мадгаво, коли Карна буде розтрощений 
мною і переможний! Убивши в бою Карну і сина його, великого колісничного воїна, я безсумнівно подарую 
радість обом близнюкам і Сатьякі. Я знищу Карну у великому бою і тим, о Мадгаво, виконаю свій обов’язок 
перед Дхріштадьюмною, Шикхандіном і панчалами. Нехай побачать вони сьогодні, як б’ється з кауравами 
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шалений Завойовник багатств, як він повалить у бою Сина сути! Дозволь мені й далі вихваляти себе у твоїй  
присутності! Немає у світі рівного мені в мистецтві володіння луком і чи є подібний мені в доблесті? Хто ще  
на землі такий же, як я? Коли я гнівний, мені немає рівних! Озброївшись луком, міццю своїх рук я можу 
привести  до  погибелі  й  богів,  і  асурів,  і  всі  живі  істоти.  Знай:  моя  міць  перевищує  могутність  ворога! 
Викидаючи з Гандіви язики полум’яних стріл, я один зможу без зусиль, віддати вогню всіх куру та бахліків 
разом з їхніми поплічниками, немов вогонь, що охопив сушники наприкінці зими. На обох руках у мене — 
обриси стріл, на лівій — зображення лука зі стрілами, а на ногах моїх — знаки колісниці та прапора. Такого як 
я, коли мені доведеться вступити у прю, здолати неможливо!».

Так вістить розділ п’ятдесят другий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 3
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Добре оснащені війська з пишними прапорами, які зійшлися у бою, оголошувані звуками барабанного 

бою,  нагадували  шумом збіговиська  хмар,  скупчених  наприкінці  спекотної  пори.  Жорстокою,  небажаною 
зливою,  обрушеною  невчасно,  постала  та  швидка  битва  живих:  величезні  слони  були  її  купами  хмар, 
стрімколітна зброя — струменями дощу,  звучання вадітр,  стукіт  коліс і  тріск ударів  долонь об тятиву —  
шумом води.  Немов перуниця  сяяла блискучою позолотою зброя,  вирували  потоки крови,  миготіли мечі, 
гуркотали  потужні  колісниці  —  ішли  на  смерть  кшатрії.  Партха  потоками  стріл  прирікав  на  погибель 
недругів,  розтрощував  їхні  колісниці  разом  з  конями  та  візниками,  знищував  слонів  і  коней  разом  з  
вершниками  й  цілі  з’єднання  піших  воїв.  Зійшлися  в  бою  Кріпа  і  Шикхандін,  Сатьякі  виступив  проти 
Дурьйодхани,  Шруташравас  —  проти  сина  Дрони,  а  Юдхаманью  —  проти  Читрасени.  Син  Карни,  воїн  
Сушена, боровся з Уттамауджасом і срінджайями, а Сахадева кинувся на царя Гандхари немов лев, змучений  
голодом,  на величезного бика.  Шатаніка,  юний син Накули,  обрушив  потоки стріл на юного сина  Карни 
Врішасену,  а  доблесний  син  Карни  відповів  Панчалійцю  рясними  зливами  стріл.  Син  Мадрі  Накула,  
блискучий воїн,  бик серед колісничних бійців,  напав на Крітавармана.  Син Яджнясени, володар панчалів,  
виступив проти полководця Карни і його воїнства. Духшасана з великим військом бгаратів-саншаптаків напав 
у бою на кращого серед володарів зброї — Бгіму, проти стрімкости якого встояти неможливо, о бгарато! І тут  
доблесний Уттамауджас без зусиль покінчив із сином Карни: він відітнув йому голову і, скинувши її додолу,  
змусив криком кричати землю і небеса. Побачивши, що голова Сушени скотилася на землю, Карна, охоплений 
горем,  грізними  загостреними  стрілами  люто  висік  коней,  колісницю  і  прапор  Уттамауджаса,  але  той 
гострими  стрілами  і  блискучим  мечем  ударив  по  ньому  з  тилу  і,  убивши  коней  Кріпи,  підхопився  на 
колісницю Шикхандіна. Помітивши, що Кріпа втратив свою колісницю, Шикхандін, стоячи на колісниці не  
побажав добивати його стрілами, і тоді Драуні, розвернувши колісницю, підхопив Кріпу, рятуючи його, ніби  
бика, який втрапив у мул.  Син Вітру,  Бгіма, одягнений у золоті броні, гостро відточеними стрілами люто  
спопеляв військо твоїх синів — мов полуденне сонце випалює живе у спекотну пору.

Так вістить розділ п’ятдесят третій у Карнапарві 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 :
Оточений безліччю недругів,  один стримуючи полки синів Дхрітараштри,  у розпалі  гучного лютого 

побоїща Бгіма сказав своєму візникові: «Мчи мене скоріше на своїх конях, о візнику, — зараз я відправлю до 
Ями синів Дхрітараштри!». На вимогу Бгімасени, візник з шаленою стрімкістю помчав до війська твого сина 
— туди, куди побажав направитися Бгіма щоб громити ворожі полки. Тоді інші куру,  з усіх боків рушили 
проти Бгіми — слони, колісниці, кіннота й піше воїнство, і звідусіль безліччю стріл почали бити по швидкій  
колісниці Бгіми, кращій з колісниць. Могутній душею Бгіма, стрілами із золотим оперенням, надвоє і натроє 
розсікав стріли ворога, і, розбиті його стрілами, вони падали на землю, блиснувши золотим оперенням. Чувся 
розпачливий лемент юних воїв, вершників на слонах, колісницях і конях, — їх винищував Бгіма на очах у  
твого царя — і здавалося, це волали гори, биті ваджрою, о царю, Індро людей! Перші серед людських Індр,  
поранені чудовими стрілами Бгімасени, несучи втрати, з усіх боків продовжували наступати в бою на Бгіму,  
нагадуючи птахів, які налітають на дерево, щоб видзьобати квіти. Однак Бгімасена, який немов був втратив на 
час  свою стрімкість,  перед  лицем  твого  війська  знову виявив  швидкість  натиску  і  став  подібний  Калі  з  
піднятою палицею, що знищує живих несучи їм погибель і прагнучи спопелити все суще під час кінця світу.

Твої  вої  не змогли відбити його стрімкий напад,  подібно тому як живе не в силі  протистояти Калі,  
котрий, коли настає час, нападає з розкритою пащею і уносить життя. Військо бгаратів, мордоване в битві, у  
страху розсіялося в різні боки, гнане Бгімою немов скупчення хмар — потужним вітром, о великий душею  
бгарато! Тоді мудрий, могутній Бгімасена, розпаленілий боєм, знову звернувся до свого візника: «Довідайся, о 
візнику, то наближаються єдиним шерегом наші чи ж ворожі колісниці та прапори? Я нічого не розрізняю в  
запалі бою. Аби мені не обсипати стрілами своє ж військо! Коли, о Вішоко, я бачу всюди ворогів, душу мою 
сушить тривога: цар Юдхіштхіра поранений, Увінчаний діадемою не вертається — ввижається мені, о візнику,  
багато лих! Горе, о візнику, що Цар справедливости покинув мене серед недругів і пішов звідси, і я не знаю  
тепер, чи живий він, чи його вже немає в живих, і що трапилося з Бібхатсу, а це множить мою скорботу. Я  
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повний найбільшої рішучости розгромити наступаюче військо недруга, і якщо я знищу в бою об’єднані сили 
ворога, то зрадію тоді разом із тобою! Оглянь усі сагайдаки й порахуй стріли — скільки залишилося їх на моїй 
колісниці, яка кількість і які види? Дізнайся це достеменно і повідом мені, о візнику!».

В і ш о к а  с к а з а в :
Стріл маргана у тебе шістдесят тисяч, а стріл-«бритов» і бхалл налічується по десять тисяч, стріл нарача  

— дві тисячі, а стріл прадарана — три тисячі, о доблесний Партхо-герою! Залишилося ще стільки зброї, що її  
не відвезти і на візку з шісткою биків, о сину Панду! Мечі стріли тисячами: у тебе в запасі, о мудрий, є ще  
списи та піки — ті, яким надають руху руками.

Б г і м а  м о в и в :
Зараз, о візнику,  узрій жорстокий бій страхітливо-стрімкими, пущеними Бгімою стрілами, які будуть  

бити царів так, що сонце впаде з небозводу, а ратне поле буде нагадувати оселю смерти. Тепер, о візнику,  
стане зрозуміло не лише царям, але всякій дитині, що або Бгімасена один розгромить у битві куру, або сам  
загине в бою. Хай впадуть у бою всі куру, а мене нехай уславлять світи, включаючи світ дітей!50 Я один уб’ю 
всіх недругів,  або  ж нехай вони спільно здолають Бгімасену!  Нехай лише боги,  які  надихають на великі 
подвиги,  дарують мені своє благословення! Нехай повернеться сюди сьогодні нищитель ворогів Арджуна,  
немов Шакра, спішно покликаний на жертвопринесення! Подивися-но: розпадається військо бгаратів. Чому ж 
тікають  ці  Індри  людей?  Ясно  — то  Савьясачин,  перший  серед  мужів,  стрімко  обсипає  стрілам  військо 
супротивника! Дивися, о Вішоко: прапори, слони, коні та піхотинці — усі розвертаються назад! Подивися, о  
візнику: колісниці розбиті, а вої-колісничні посічені стрілами та списами. Однак військо кауравів, нещадно 
бите,  поповнюється  безперестану,  хоча  його  косять  швидкі  немов  ашані  стріли  Завойовника  багатств,  із 
золотим оперенням і павичевим пір’ям. Мчаться геть колісниці, слони та коні, топчучи загони піших воїв,  
каурави  мечуться  у  сум’ятті,  немов слони,  налякані  лісовою пожежею.  Розпачливі  лементи несуться  над  
полем прі, о Вішоко, Індри слонів видають голосні реви.

В і ш о к а  м о в и в :
Здійснилися, Пандаво, всі твої побажання: серед загонів бойових слонів з’явився Мавпознаменний! Я  

бачу,  як  миготить  тятива  його  лука,  сяючи  блискавкою  на  синій  хмарі.  Сівши  на  вершину  прапора  
Завойовника  багатств,  мавпа  оглядається  навколо,  блиском  Творця  дня  сяє  чудова  перлина  на  діадемі  
Арджуни.  Бачиш, збоку від нього грізна гучнозвучна  Девадатта,  кольором подібна до ясно-жовтої  хмари.  
Дивися, на боці у Джанардани, який тримає віжки та врізався у вороже військо, видно блискаючий немов  
сонце, загострений по краях диск із ваджроподібною маточиною — він множить славу Кешави, о герою, і  
ядави завжди оточують його почестями.

Б г і м а  в и р і к :
Я дарую тобі, о візнику Вішоко, чотирнадцять гарних сіл, а також сотню рабинь і дванадцять колісниць, 

бо я надзвичайно задоволений: ти повідомив мене радісну звістку про Арджуну!
Так вістить розділ п’ятдесят четвертий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 5
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Зачувши  гуркіт  колісниць  і  левині  кличі  воїв,  Арджуна  звелів  Говінді:  «Жени  швидше  коней!».  

Вислухавши слова Арджуни, Говінда відповідав йому: «Швидше вітру помчуся я туди, де перебуває Бгіма!».  
Люті чоловіки-леви на колісницях, конях і слонах із загонами піших воїв, оголошуючи землю й сторони світу 
свистом стріл, гуркотом колісних ободів і тупотом копит, ринулися до Джайї, який наближався на своїх конях 
кольору снігу чи морської  мушлі,  покритих золоченими попонами з  перлами і  дорогоцінними каменями.  
Виглядом своїм Джайя нагадував вельми розлютованого Індру богів, який узяв у руки ваджру, щоб здолати 
прагнучого його знищити Джамбху. І тут між ними та Партхою вибухнула жорстока, велика битва, згубна для 
тіл і життів воїв, що кров’ю змиває гріхи. Такою була колись битва за панування над трьома світами між 
асурами  і  переможним  богом  Вішну.  Увінчаний  діадемою,  один,  гострими  бритвоподібними  і 
підковоподібними стрілами розсікав усіляку зброю, яка летіла на нього лавиною, стинаючи голови багатьом з  
недругів. Парасолі, опахала з буйволових хвостів, прапори, коней, колісниці, з’єднання піших воїв і слонів  
разили  стріли  Арджуни,  і  усе  це  падало  на  землю безформними купами,  немов  дерева  зломлені  вітром.  
Могутні слони із визолоченими попонами, прикрашені переможними гірляндами і прапорами, і вої на них  
були унизані стрілами із золотим оперенням, сяючи точно гори охоплені полум’ям. Простромлюючи слонів,  
колісниці, коней добірними стрілами, схожими на ваджру Васави, Арджуна швидко просувався вперед, палко 
бажаючи знищити Карну, як колись Володар марутів, намірився був розтрощити Балу.

Ось, міцнорукий чоловік-тигр, о згубнику ворогів, урізався у військо сутів, як макара в океанські води. 
Побачивши його, о царю, безліч твоїх воїв на слонах і конях разом з колісничними та пішими воями кинулися 
назустріч Пандаву. Гучні кличі видавали вони, біжачи до Партхи, — нібито гуркотіли води буремного океану.  
Великі вої-колісничні, відкинувши страх за своє життя, немов тигри налетіли в бою на чоловіка-тигра, але 
Арджуна, ніби потужний вихор — хмари, розсіяв рать нападників, які зливами викидали стріли. Могутні вої-
лучники,  об’єднавшись,  обійшли  Арджуну  лавою  своїх  колісниць  і  знову  почали  разити  його  гострими 
стрілами, але Арджуна, стрілами ж відправив тисячі колісничних воїв, слонів і коней у житло Ями. Биті в бою 
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стрілами з лука Партхи, великі вої-колісничні зі страху намагалися вкритися де можливо. Чотириста героїв,  
великих колісничних воїв, завзятих у битві, скинув гострими стрілами Арджуна у житло Ями. Мордовані в  
бою гострими стрілами з різними знаками, вони перестали осаджувати Арджуну і з жаху пустилися бігти в  
різні боки. Голосно кричали втікаючи вої головних загонів війська, немов потужний потік — благо тобі! — 
дробився об гору.

Після того як Арджуна Партха розсіяв стрілами і змусив тікати твоє військо, гідний, він розвернувся і  
рушив прямо до воїнства сутів. Могутньо звучав його клич, коли він кинувся на ворогів, немов колись Гаруда, 
кидався був на змія. Почувши цей клич, могутній Бгімасена сповнився найвищої радости, палаючи бажанням  
зустрічі із Партхою. Зачувши, що наближається Партха, полум’яний Бгімасена, нехтуючи страхом за власне  
життя, продовжував, о великий царю, громити твоє військо. У стрімкости подібний вітру, швидкістю схожий з 
поривом вітру, Бгіма, полум’яний син Вітру, мчався мов вітер, і військо твоє розпалося, розгромлене ним, як 
дірявий човен в океані, о великий царю, Індро царів, володарю народів! Виявляючи міць своїх рук, грізними 
стрілами Бгіма громив твоє військо, прагнучи відправити його в житло Ями, о бгарато, і вої, зіткнувшись із  
надлюдською міццю Бгіми в бою, здригнулися,  начебто перед Калою наприкінці юґи. Тут,  о бгарато,  бик  
серед бгаратів, побачивши, що грізно-могутні вої зметені Бгімасеною, великий лучник, цар Дурьйодхана, так 
повелів усім своїм воям і охороні: «Убийте Бгіму! Якщо він буде повалений, то, я думаю, тим самим буде  
винищено все військо пандавів без залишку».

Слухняні наказу твого сина, царі з усіх боків обрушили на Бгіму потоки стріл. Безліч слонів, колісниць і  
піших воїв, прагнучи до перемоги, оточили Врікодару, о царю, Індро царів, і герой, оточений тими героями,  
засяяв ніби місяць серед сузір’їв, о царю, кращий з бгаратів! Прекрасний виглядом Бгіма, кращий серед мужів,  
блищав у бою, немов Віджайя, а царі, о великий царю, всі як один продовжували викидати потоки стріл —  
люті, з очима, червоними від гніву,  вони прагнули вбити Врікодару.  Тяжкі втрати наніс Бгіма могутньому 
війську своїми гладкими у кільцях стрілами, а потім покинув поле бою — немов риба пішла з тенет назад у  
воду. Знищивши десять тисяч не відступаючих у битві слонів, дві сотні тисяч і ще двісті воїв, знищивши п’ять 
тисяч коней і сто колісниць, Бгіма, о бгарато, породив ріку, водами якої була кров, мулом — криваві згустки, а  
вирами — уламки колісниць. Замість крокодилів ця ріка кишіла убитими слонами, замість риби — тілами  
воїв.  Подібні  до  акул  були  мертві  коні,  а  волосся  здавалися  водоростями і  травою.  Ця  ріка  несла  безліч 
дорогоцінних каменів, і відсічені руки нагадували Індр серед зміїв, відрубані стегна — алігаторів, кістковий  
мозок — ряску,  відсічені голови — скупчення валунів, а розбиті луки — траву куша. Води цієї ріки були 
вкриті стрілами, палицями, булавами та прапорами, захоплюючи загони полеглих у бою воїв у житло Ями.  
Ось яку ріку миттєво породив чоловік-тигр Бгімасена, і була вона подібна грізній Вайтарані, через яку не  
призначено переправитися тим, хто недосконалий душею.

Куди б не спрямовувався син Панду, кращий з воїв-колісничних, усюди разив він воїв сотнями тисяч. І  
тоді, побачивши, який подвиг вчинив у бою Бгімасена, Дурьйодхана, о великий царю, звернувся до Шакуні з  
такими словами: «Здолай же у бою,  о вую,  могутнього Бгімасену!  Якщо він буде  повалений тобою, мені 
можна вважати скореною всю велику рать  пандавів!».  Тоді,  о  могутній  царю,  в  оточенні  братів-кауравів  
виступив  полум’яний син Субали,  готовий до великого бою.  Наблизившись у битві  до  грізно-відважного 
Бгіми, герой постав на його шляху, ніби берег на шляху океану, притулку макарів, але Бгіма, зупинений було  
його гострими стрілами, кинувся йому назустріч. Шакуні направив свої заточені на камені стріли із золотим 
оперенням прямо йому в груди, у ліву її сторону, о Індро царів, і, пробивши позолочений панцир, стріли його,  
великого духом, оснащені пір’ям чаплі та павича, впилися в тіло Бгіми, о великий царю! Важко поранений у  
битві Бгіма, о царю бгарато, раптово послав у Саубалу оброблену золотом стрілу, але спритнорукий Шакуні,  
могутній згубник ворогів, на лету розсік цю грізну стрілу на сотню частин.

Ледве упала вона на землю, лютий Бгіма, о володарю народів, з реготом, бхаллою розсік лук Саубали,  
але,  відкинувши  розбитий  лук,  полум’яний  син  Субали  поспішно  взяв  інший,  разом  із  шістнадцятьма 
бхаллами. Чотирма з тих бхалл, гладких у зчленуваннях, син Субали вразив візника Бгіми, п’ятьма — самого 
Бгіму, ще однією зрізав його прапор, двома — парасоль, а чотири встромив у чотирьох його коней, о великий 
царю, володарю народів! Тоді, о могутній царю, полум’яний Бгімасена, в люті, метнув у нього залізний спис із  
позолоченою  рукояттю.  Пущений  рукою  Бгіми,  він  швидко  мигнув,  немов  зміїне  жало,  і  встромився  в  
колісницю великого духом Саубали. Схопивши цей спис, оброблений золотом, Шакуні, втілення люті, метнув 
його відразу назад у Бгімасену, о володарю народів, і, пробивши ліву руку великого духом Пандави, він впав 
на землю, ніби блискавка, що злетіла з небес. Усюди закричали тоді сини Дхрітараштри, о великий царю, і той 
левиний клич стрімких недругів, був нестерпним для Бгіми. Великий, могутній воїн-колісничний поспішно  
узявся за лук з натягнутою тятивою і, відринувши турботи про власне життя, о Індро царів, немов би в одну  
мить огорнув стрілами військо Саубали.

Відважний герой, о володарю народів, швидко вбив четвірку його коней і візника, а бхаллою зрізав його 
прапор. Тоді кращий серед мужів, Шакуні, спішно покинув, о царю, свою колісницю з убитими кіньми, важко  
дихаючи, натягнув лук і не сходячи з місця, з очима, червоними від люті, з усіх боків обсипав Бгіму безліччю 
стріл. У відповідь полум’яний Бгімасена, в люті, гострими стрілами швидко розсік лук Шакуні і вразив його  
самого.  Важко  поранений  могутнім  супротивником,  згубник  недругів  Шакуні  напівмертвий  звалився  на  
землю, о володарю людей! Тоді, побачивши, що він знепритомнів, твій син, о володарю народів, на очах у  
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Бгімасени вивіз його геть на своїй колісниці. Чоловік-тигр Бгімасена залишався стояти на колісниці, а сини 
Дхрітараштри повернули назад і від жаху перед Бгімою, гнані страхом, розбіглися в різні боки. Коли Саубала 
був  переможений  лучником  Бгімасеною,  твій  син  Дурьйодхана,  о  царю,  зломлений  великим страхом,  на 
швидких конях покинув поле бою, рятуючи свого дядька. Бачачи, що цар повернув назад, його воїнство, о  
бгарато, теж кинулося навтікача, усюди уникаючи поєдинків колісниць. Ледве сини Дхрітараштри, не знаючі  
собі рівних вої-колісничні, почали залишати поле бою, Бгіма стрімко кинувся слідом за ними, обсипаючи їх 
багатьма сотнями стріл. Биті Бгімою сини Дхрітараштри, відвернувшись від битви, добралися до Карни, о 
царю, і скупчилися навколо нього: наділений великою відвагою і надзвичайною могутністю, він був єдиним 
їхнім притулком. Як мореплавці, у яких човен протік, щасливі, коли по закінченні часу приб’ються нарешті до  
острова,  так  і  твої  вої,  о  царю,  чоловіче-тигре,  туре-бгарато,  добравшись  до  Карни,  змогли  відсапатися,  
радуючись один одному, і почали знову готуватися до бою, змусивши відступити саму смерть.

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

Р о з д і л  5 6
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Що  ж  сказали,  о  Санджайє,  Дурьйодхана  і  Саубала,  коли  наші  війська  були  повалені  в  битві  

Бгімасеною? Що сказав Карна,  перший з переможців, а також інші мої вої — Кріпа, Крітаварман, Драуні та 
Духшасана? Безмірно дивним здається мені той подвиг сина Панду, бо Радхейя безсумнівно стримав свою 
обітницю перед воями.51 Згубник недругів Карна для всіх куру — притулок, захист, опора, надія на життя, о  
Санджайє!  Що зробив у бою Карна,  ім’я  якому — Радхейя,  син Адхіратхи,  коли побачив,  що невимірно 
могутній Каунтейя розгромив наше військо? Як вчинили мої непереможні сини й царі, могутні вої-колісничні? 
Розкажи мені все це, о Санджайє, адже ти — вправний оповідач!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
В після полуденну годину, о великий царю, полум’яний Син сути почав винищувати сомаків на очах у 

Бгімасени, а надзвичайно могутній Бгіма почав тіснити війська синів Дхрітараштри. Коли Карна побачив, що 
мудрий Бгімасена примусив втекти його воїнство, він повелів своєму візникові: «Вези мене до панчалів!», — і  
могутній цар мадрів Шалья, направив стрімких білих коней до чедіїв, панчалів і карушів. Нищитель ворожих 
полків,  Шалья,  проникнув  у  глибину  їхнього  війська  і  повернув,  радіючи,  коней  туди,  куди  наказав 
полководець Карна. Побачивши його покриту тигровою шкурою колісницю, подібну хмарі, пандави і панчали 
сповнилися страху, о володарю народів! І ось почувся у великому бою гуркіт тої колісниці, подібний до грому 
Парджаньї, начебто розкололася гора. Сотнями гострих стріл, випущених з натягнутого до самого вуха лука,  
Карна сотнями й тисячами почав розтрощувати воїв пандавів, але тут його, який вершить у бою надлюдський 
подвиг,  оточили  великі  лучники,  могутні  вої-колісничні  пандавів.  Шикхандін,  Бгіма,  Дхріштадьюмна 
Паршата,  Накула,  Сахадева  і  сини  Драупаді  разом  із  Сатьякі  зливами  стріл  перепинили  Радхейї  шлях,  
прагнучи  його  знищити.  Доблесний  Сатьякі,  найгідніший з  мужів,  двадцятьма  гострими  стрілами  вразив 
Карну в ключицю, Шикхандін простромив Карну в бою двадцятьма п’ятьма стрілами, Дхріштадьюмна — 
п’ятьма,  сини Драупаді  — шістдесятьма  чотирма,  Сахадева  — сімома,  а  Накула  — сотнею стріл.  Потім  
могутній  гнівний  Бгімасена,  дев’ятьма  стрілами,  гладкими в  кільцях,  уразив  у  сутичці  Радхейю прямо  в 
ключицю.

Тоді наділений найбільшою могутністю син Адхіратхи Радхейя,  сміючись,  натягнув  найчудовіший з 
луків і почав метати гострі стріли, б’ючи недругів, кожного з яких він уразив п’ятьма стрілами. Чоловік-бик  
Карна розбив лук і прапор Сатьякі та поранив його в груди дев’ятьма стрілами, але лютий Бгімасена, згубник  
ворогів, поцілив Карну тридцятьма стрілами і трьома вразив його візника. Однак чоловік-бик Карна, в мить, 
позбавив колісниць синів Драупаді,  і  це було подібно диву.  Завернувши їх назад, відважний герой своїми  
бамбуковими стрілами почав бити панчалів і великих колісничних воїв чедіїв. Але биті на прі чеди та матсьї, о  
володарю народів, кинулися на Карну, обрушуючи стріли лавинами, а Син сути, могутній воїн-колісничний,  
разив їх натомість, гострими стрілами. Я бачив, о бгарато, той дивовижний подвиг Карни, коли полум’яний  
Син сути один, о великий царю, могутньо громив у битві протиборчих йому героїв і лучників, зупинивши 
стрілами пандавів.  Спритністю Карни,  великого духом,  були  задоволені,  о  бгарато,  всі  боги й  сіддхи,  та 
найвищі  святі  мудреці.  Тоді  сини Дхрітараштри,  великі  лучники,  вшанували  Карну,  кращого з  чоловіків, 
найбільшого з великих колісничних воїв, першого з усіх лучників. І тут, о великий царю, Карна наслав вогонь 
на  військо  ворога  —  немов  потужна  пожежа,  що  охопила  сушники,  запалала  у  пору  спеки.  Мордовані  
безперестану Карною вої пандавів, побачивши могутнього Карну, в страху кинулися бігти з поля бою.

Голосний  лемент  піднявся  у  великому бою серед  панчалів,  битих  гострими стрілами,  пущеними із 
чудового лука Карни. Налякане їхнім криком могутнє воїнство пандавів, недругів Карни, зрозуміло, що воїн 
веде бій один, і  тут Радхейя, згубник ворогів, виявив найвище диво, так що пандави, всі разом, не могли  
встежити за ним, який бився один. Як потік розбивається натрапивши на найміцніший зі стрімчаків, так було  
зметене військо пандавів, зіткнувшись із Карною. Міцнорукий Карна, о царю, викидаючи полум’я, яке немов 
бездимний вогонь, протистояв у бою могутній раті пандавів. Своїми стрілами той герой, о великий царю,  
легко відтинав героям руки, голови й вуха із сережками. Слонячі бивні, руківʼя зброї, мечі, прапори, палиці, 
коні  та різні  колісниці,  а також прапори і опахала,  вісі  колісниць,  голоблі,  упряж і  ярма,  на сотні  частин  
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розсікав Карна, вірний, о царю, військовій обітниці. Здавалося, що на землі, о бгарато, нікуди було ступити:  
вона була суцільно вкрита грудками закривавленого м’яса вбитих Карною коней і слонів. Через безліч убитих  
коней, слонів, піших воїв і розтрощених колісниць не можна було розібрати, де рівне місце, а де — нерівність. 
Ні свої,  ні  ворожі вої  не розрізняли один одного:  усе  поглинула  моторошна пітьма,  яку породили стріли, 
послані зброєю Карни.

Завзяті, могутні вої-колісничні, о великий царю, були суцільно унизані золоченими стрілами, пущеними 
з лука Радхейї, а Карна знову й знову громив великих колісничних воїв пандавів, незважаючи на їхній опір. Як  
розлютований лев жене лісом стада оленів,  так велеславний Карна тіснив усюди воїв,  знищуючи війська,  
немов вовк — череди дрібної худоби. Побачивши, що військо пандавів біжить, сини Дхрітараштри, великі 
лучники, кинулися слідом, видаючи грізні кличі, а Дурьйодхана, о Індро царів, сповнений найбільшої радости, 
урочисто звелів усюди грати на різних музичних інструментах. Однак великі лучники панчали, кращі з мужів,  
хоч  і  були  неодноразово  биті,  знову повернулися,  як  личить  героям,  змушуючи  відступити  саму смерть. 
Багатьох з доблесних воїв, які повернулися і прийняли бій, погубив, о великий царю, чоловік-бик Радхейя, 
згубник ворогів: двадцять колісничних воїв-панчалів і більше сотні воїв чеди, та інших було вбито, о бгарато,  
лютим Карною. Спустошуючи колісниці й кінські сідла, залишаючи сотні слонів без наїзників і розвертаючи 
назад піших воїв, Син сути, гнівний нищитель недругів, роз’їжджав ратним полем, виявляючи собою втілення 
Калантаки, недоступний для погляду мов полуденне сонце.

Але ось великий лучник Карна,  нищитель ворожих полків,  який згубив  безліч  воїв,  коней,  слонів і 
колісниць, завмер на місці, о великий царю! Могутній воїн-колісничний, що знищив сомаків, стояв на самоті,  
як стояв би могутній Кала, винищивши сонми живих істот. І тут ми стали свідками надзвичайної доблесті  
панчалів,  биті  Карною,  вони  не  покинули  гущавини  бою.  Цар  Дурьйодхана  і  Духшасана,  Кріпа,  син 
Шарадвана, Ашваттхаман, Крітаварман і Шакуні, син Субали, сотнями й тисячами губили воїнство пандавів.  
Два сини Карни — два брата, воістину відважні вої, — усюди громили могутніх панчалів, о Індро царів! І з  
новою силою запалав тоді суворий і згубний великий бій. Доблесні пандави, Дхріштадьюмна й Шикхандін та 
гнівні сини Драупаді, в люті почали винищувати твоє військо. Ось як сталося, що пандави всюди понесли 
втрати у бою, але й твої вої теж постраждали, зіштовхнувшись із могутнім Бгімою.

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

Р о з д і л  5 7
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
В той час, о великий царю, Арджуна, розгромивши військо недруга і пустивши по землі кривавий потік,  

що несе м’ясо, кості й мозок, побачив у великій битві лютого Сина сути і сказав Васудеві, о муже-туре, такі  
слова:  «На  ратному полі  видніється  прапор  Сина  сути,  о  Крішно,  вої  на  чолі  з  Бгімасеною борються  з  
великими колісничними воями кауравів, панчали тікають, тремтячи перед Карною, о Джанардано! Ген цар  
Дурьйодхана  яскраво  блищить  під  сяючим  білим  парасолем:  він  примусив  втекти  панчалів,  зломлених 
Карною. Охороняють царя Кріпа, Крітаварман і могутній Драуні, що перебувають під захистом Сина сути. Ми 
не добили їх, і вони знищать сомаків! А ось, о Крішно, красується в колісниці Шалья: вправно тримаючи  
віжки, він править колісницею Сина сути. Направ же туди нашу потужну колісницю — саме там зосереджені  
всі мої думи. Я нізащо не повернуся назад доти, доки не знищу в бою Карну, інакше Радхейя на наших очах, о  
Джанардано, винищить без залишку і партхів, і великих колісничних воїв срінджайїв!». Тоді Кешава стрімко 
направив колісницю до твого війська,  готовий до колісничного двобою Савьясачина з  великим лучником  
Карною. Коли з волі Пандава Арджуни міцнорукий Харі рушив у путь, сам вигляд його колісниці всюди ніс 
заспокоєння в лави пандавів.

Грім колісниці,  на якій Пандава вступив у бій,  о  гідний,  був  подібний дзенькоту ашані  Васави або 
гуркоту бурхливого потоку. Могутньо гримлячи колісницею, воістину доблесний Пандава Віджайя, чия душа 
безмежна, кинувся до твого війська. Цар мадрів Шалья, побачивши прапор великого духом Білокінного, який 
наближався разом із Крішною, своїм візником, сказав, звертаючись до Карни: «Он наближається в колісниці,  
громлячи в бою недругів,  той,  про кого ти запитуєш із нетерпінням, Карно, — то Білокінний Арджуна,  і  
візником у нього — Крішна. Каунтейя стоїть, стискаючи лук Гандіву. Якщо ти знищиш його тепер же, то буде 
благо для нас! Війська синів Дхрітараштри всюди тікають, відчуваючи страх перед Арджуною, що стрімко 
громить численних ворогів. Я бачу, як, минаючи всіх воїв, Завойовник багатств спрямовується прямо до тебе:  
саме так розвернутий він. Палаючи гнівом, обійнятий жагою січі Партха ні з ким не вступить у бій, крім тебе,  
тим більше після того, як ти завдав поразки Врікодарі. Побачивши, що Цар справедливости залишився без  
колісниці,  що  він  тяжко  поранений,  довідавшись,  що  сталося  із  Шикхандіном,  Сатьякі,  Паршатою-
Дхріштадьюмною і синами Драупаді, а також з Юдхаманью, Уттамауджасом і з двома його братами, Накулою 
і Сахадевою, лютий Партха, очі якого червоні від гніву,  один на своїй колісниці швидко прямує  до тебе,  
сповнений прагнення знищити всіх лучників, о згубнику ворогів!

Він спішно обходить нас, минаючи без сумніву наші раті. Виступи проти нього, о Карно, бо немає тут  
іншого гідного Арджуні лучника! У цьому світі, серед тих, що володіють луками, я не бачу іншого воїна, крім  
тебе, який стримав би в бою лютого Арджуну, точно берег потоки вод. Не видно, щоб хто-небудь охороняв 
його з тилу або з боків, дивися — він наближається до тебе один, не змарнуй же своєї удачі! Тільки ти здатний  
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протистояти у двобої обом Крішнам, це твій обов’язок, о Радхейє! Так виступай же назустріч Завойовникові  
багатств! Так само як Бгішма, Дрона, Кріпа і Драуні, ти — гідний суперник Савьясачина в бою. Зупини ж 
Пандаву Арджуну,  здолай, о Карно, Завойовника багатств — цю змію з висунутим жалом, цього ревучого  
бика,  цього  тигра,  що  зачаївся  у  лігвищі!  Володарі  землі,  сини  Дхрітараштри,  могутні  вої-колісничні, 
прожогом і безоглядно тікають з поля бою від жаху перед Арджуною, і немає людини, крім тебе, яка б могла 
розвіяти страхи втікачів, о доблесний Сину сути! Усі куру, зібравшись навколо тебе, свого притулку в битві,  
сподіваються на твій захист,  о муже-тигре! Так виступи ж назустріч  Пандаву і  Васудеві  Варшнейї,  друга  
Увінчаного діадемою, покажи, о Радхейє, свою відвагу, завдяки якій переможені тобою в битві непереможні 
вайдехи, амбаштхи, камбоджі, нагнаджити і гандхари!».

К а р н а  м о в и в :
Тепер ти у звичайному для тебе стані, о міцнорукий Шальє, і згодний зі мною в цю годину. Виглядаєш 

ти позбавленим страху перед Завойовником багатств. Помилуйся тепер на силу моїх рук, подивися, який  я 
вправний: я один знищу велику рать пандавів, разом з обома Крішнами, тиграми серед людей! Істинно я речу 
тобі: я не повернуся з поля битви, якщо не здолаю обох героїв! Навіть якщо мені призначено заснути вічним  
сном, прийнявши смерть від їхніх рук — адже удача в бою мінлива, — або я досягну своєї мети, вбивши їх  
обох,  або  сам  загину на  прі.  Як  ми  чули,  дотепер  у  світі  не  було  воїна,  рівного  Партсі,  кращого  серед  
колісничних воїв. Тепер мені належить з ним поборотися. Дивися, яка моя мужність у жорстокому бою! Син  
царя кауравів, найвідважніший з колісничних воїв, їде на колісниці, запряженій швидкими конями, і хто знає,  
чи не несе він мені смерть! Адже із загибеллю Карни наступить кінець усім. Вкриті шрамами могутні руки  
царського сина  не  покриваються потом і  не тремтять,  він твердий в поводженні  зі  зброєю,  майстерний і 
швидкий на руку — не існує  воїна,  рівного Пандаву!  Він мече,  як одну,  безліч стріл з  оперенням канки,  
винищуючи царів. Його влучні стріли б’ють на відстані кроші — тож чи є на землі такий воїн, який може 
зрівнятися з ним?! Найчудовіший колісничний боєць, стрімкий Пандава, маючи союзником Крішну, наситив у 
Кхандаві  Пожирателя  жертв.  Великий  духом  Крішна  одержав  там  свій  диск,  а  міцнорукий  Пандава 
Савьясачин, чия душа не знає тривоги, прийняв від Пожирателя жертви лук Гандіву,  прекрасну гуркітливу 
колісницю,  запряжену  білими  кіньми,  а  також  два  чудових  виглядом  невичерпних  сагайдаки,  разом  з  
небесною зброєю.

У світі Індри він винищив незлічимі юрми дайтьїв і всіх калакейїв, і одержав там мушлю Девадатту — 
так хто ж, скажи, вище нього на землі?! Найгідніший воїн, умилостивив Магадеву, коли той з’явився йому 
навіч у жорстокому герці, і одержав від нього велику грізну зброю Пашупату, здатну розтрощити потрійний 
всесвіт. Тоді ж Охоронці світу, ті, що зібралися всі разом, вручили йому кожний свою зброю невимірної сили, 
якою він покарав у бою всіх асурів-калакханджів,  левів серед мужів.  А в місті  Вірати він один на своїй 
колісниці здолав нас усіх разом, захопив у битві череди худоби і відібрав одяг у великих колісничних воїв.  
Ось якого героя я викликаю на бій: серед інших чеснот він наділений відвагою, соратник його — Крішна, і  
захищений  він  тим  безмежно відважним  Кешавою,  найнезрівняннішим  Нараяною!  Десятків  тисячоріч  не  
вистачить,  щоб  розповісти,  усім  світам  разом  узятим,  про  чесноти  великого  духом  Джишну,  в  якому 
виявлений світ Вішну й син Васудеви з мечем, диском і мушлею у руці. Тривога і страх долають мене, коли я 
бачу обох Крішн на одній колісниці. Обоє великих колісничних воя відважні, майстерні, вправні в поводженні 
зі зброєю, обоє наділені нищівною міццю — ось які Пхалгуна та Васудева, о Шальє, так хто ж інший, крім 
мене, зможе виступити проти них?! У бою я уб’ю їх обох, або ж ті двоє Крішн знищать мене». Після таких 
слів, звернених до Шальї, згубник недругів Карна видав бойовий клич, подібний гуркоту хмари. Разом із твоїм 
сином, прийнявши від нього почесті, наблизився він до героїв куру і звернувся із промовою до міцноруких 
Кріпи та Бходжи (Крітаварман), до царя Гандхари і його молодшого брата, до сина наставника Дрони, свого 
молодшого брата, а також до всіх інших воїв — як піших, так і вершників на слонах: «Налітайте на Ачьюту з  
Арджуною, перепиніть їм шлях, швидко з усіх боків. Стисніть їх у щільне кільце, так, щоб я, о володарі землі,  
негайно ж зміг  без зусиль  знищити їх,  коли вони будуть  важко поранені  вами!».  — «Хай буде  так!»,  — 
відповідали найвідважніші з героїв. Спішно ринулися вони до Арджуни, сповнені бажання погубити його, але 
Арджуна поглинув їх у битві, немов могутній багатоводний океан — великі та малі річки.

Ворогам не вдавалося встежити, як він націлює і як мече свої добірні стріли. Простромлені стрілами  
Завойовника багатств, падали мертві вої, коні, слони. Немов люди із хворими очима на сонце, каурави були не 
в змозі підняти очі на Джайю, полум’яною міццю подібного до сонця кінця юґ, промені якого — стріли, а  
заворожливий диск — Гандіва. Кріпа, Бходжа й сам твій син, мечучи стріли, напали на нього, але Пандава  
стрімко  й  могутньо  розсік  у  великій  битві  ті  добірні  швидкі  стріли  своїми,  влучними  й  смертоносними,  
пробивши кожному з недругів груди трьома стрілами. Арджуна-сонце, повним диском якого був натягнутий  
до межі Гандіва, спалював ворогів пекучими променями-стрілами, подібно Сурьї в оточенні сяйва між Шучи й 
Шукрою.  Але  ось,  син  Дрони  прохромив  Завойовника  багатств  десятьма  й  Ачьюту  —  трьома  гострими 
стрілами, потім чотирма добірними стрілами поранив чотирьох коней Арджуни і мавпу на його прапорі. У  
відповідь  Завойовник  багатств  трьома  стрілами  розсік  тріпотливий  від  напруги  лук  Драуні,  
стрілою-«бритвою» зніс голову його візникові, чотирма стрілами звалив чотирьох його коней і трьома збив 
прапор  з  його  колісниці.  Сповнений  люті,  той  узяв  інший  туго  натягнутий  лук,  прикрашений  золотом,  
самоцвітами й діамантами, блискаючий мов кільце Такшаки, подібний до величезного змія, що падає з гори.  
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Драуні,  воїн високих чеснот,  кинув  на землю розбиту зброю і,  зміцнивши тятиву на тім луці,  із близької  
відстані почав разити добірними стрілами найгідніших, непереможних чоловіків, які стояли в одній колісниці.  
Кріпа, Бходжа і твій син ринулися на Партху, немов хмари на Гонителя пітьми, але той своїми стрілами розсік  
лук Кріпи разом зі стрілою, збив його прапор і убив коней та візника. Під лемент твого сина, полум’яний 
Арджуна стрілами розколов його прапор і лук, а слідом за тим убив чудових коней Крітавармана і зрізав його 
прапор. Він швидко розправився зі слонами та колісничним військом, з конями і візниками, ламаючи луки й  
збиваючи прапори, та так, що твоя величезна рать виявилася розкиданою, ніби міст, знесений бурхливими  
водами. Тут Кешава на колісниці Арджуни, швидко зробив апасавью навколо вражених недругів. Тоді інші  
вої, що рвуться у бій, на добре оснащених колісницях зі спрямованими вгору прапорами, знову напали на 
стрімкого в леті Завойовника багатств, немов асури на Звершника ста жертвопринесень, який намірився був  
знищити  Врітру.  Тут  Шикхандін,  Шайнейя  і  Близнюки,  великі  вої-колісничні,  обійшовши  колісницю 
Завойовника багатств, перепинили шлях ворогам, разячи їх гострими стрілами й видаючи грізні кличі.  І ось, 
найвідважніші серед куру та  срінджайїв,  в люті,  почали винищувати один одного влучними полум’яними  
стрілами — так колись билися асури із кращими з богів. Падали трупом прагнучі до перемоги вої на слонах,  
колісницях і конях, плекаючи надію опинитися на небесах, о згубнику ворогів! Вони видавали голосні кличі й 
могутньо разили один одного влучно націленими стрілами. Через темряву,  породжену кількістю стріл, які 
метали один в одного могутні духом кращі з воїв, у цьому великому бою, не видно було, о царю, ні неба, ні  
жодної з десяти сторін світу, ба, навіть сяйво сонця закрило мороком.

Так вістить розділ п’ятдесят сьомий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 8
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Бажаючи врятувати Каунтейю Бгіму, що немов би тонув під натиском добірних сил куру, Завойовник 

багатств,  що розгромив своїми стрілами рать  Сина  сути,  продовжував  відправляти ворожих героїв у світ 
смерти, о царю-бгарато! Було видно, як сіті його стріл закрили поступово все небесне склепіння, винищуючи 
твоє воїнство. Заповнивши стрілами піднебесся, де ширяли пташині зграї,  Завойовник багатств, о великий 
царю, постав для куру самим Антакою. Бхаллами, підковоподібними та іншими відполірованими до блиску  
стрілами  Партха  пробивав  тіла  воїв  і  відтинав  їм  голови.  Все  навколо  було  покрито  обезголовленими, 
позбавленими обладунків тілами полеглих і вмираючих воїв з відсіченими кінцівками. Через розбиті стрілами 
Завойовника  багатств  колісниці,  убитих  воїв,  коней  і  слонів,  бойовище,  о  царю,  стало  подібне  великій 
Вайтарані.  Земля  була  всіяна  уламками коліс,  осей,  дишлів,  колісницями без  коней  і  з  конями,  вбитими 
візниками.  Тоді  на  Арджуну  кинулися  розлютовані,  стікаючі  мадою,  добірні  слони Крітавармана.  На  тих 
слонах сиділи прикрашені золотом вої, одягнені в золоті броні, і направляли їх люті погоничі. Убиті зливою 
стріл Увінчаного діадемою ці чотириста слонів звалилися, немов знесені перуном вершини могутньої гори з 
істотами, їх мешканцями. Місце бою було завалено тілами добірних слонів, повалених стрілами Завойовника  
багатств, і колісниця Арджуни пробивалися вперед подібно сонцю, яке прорізує хмари. Шлях Пхалгуни був 
вистелений убитими ним слонами, конями та тілами воїв. Купами лежали розбиті  колісниці й безжиттєві,  
роздерті  тіла  жадібних  до  битви  воїв,  позбавлених  зброї,  засобів  пересування  та  обладунків.  Потужним,  
жахаючим дзенькотом змусив він задзвеніти Гандіву,  грізний удар якої був нищівним, немов удар ваджри, 
схожий з небесним громом.

І ось, бите стрілами Завойовника багатств військо кауравів розпалося, подібно тому як у сильну бурю на  
морі,  розвалюється  величезний  човен.  Послані  Гандівою  смертоносні  стріли  різного  виду,  подібні  до 
палаючих головешок, метеорів і ашані, наслали полум’я на твоє військо. Твоя велика рать, під ударами цих 
стріл  тремтіла,  немов  палаючий  вночі  банановий  гай  на  високій  горі.  Охоплені  полум’ям,  биті  стрілами 
Увінчаного  діадемою,  вої  кауравів,  пригнічені,  розгромлені,  повалені,  кинулися  в  різні  боки.  Палені 
Савьясачином,  куру  кинулися  врозтіч,  немов  череди  звірів  у  величезному лісі,  коли  їх  пожирає  полум’я  
пожежі. Відступивши від міцнорукого Бгімасени, всі перелякані вої куру, до єдиного, повернули назад з поля  
бою.  Тепер,  коли  куру  були  зломлені,  непереможний  Бібхатсу  негайно  повернувся,  з’єднавшись  із  
Бгімасеною. Зустрівшись із Бгімою, Пхалгуна,  Завойовник багатств, порадився з ним, повідомив йому, що 
Юдхіштхіра  в  доброму здоров’ї,  а  потім,  з  дозволу Бгімасени,  рушив  далі,  оголошуючи  землю й небеса 
громом своєї колісниці, о бгарато! І тут Завойовника багатств оточили десять грізних турів-недругів — твої 
сини  з  тих,  які  молодше  Духшасани.  Натягаючи  луки,  суворі  вої  начебто  пританцьовували,  о  бгарато,  
обсипаючи Арджуну стрілами, що обрушувалися,  як метеори, на слона.  Згубник Мадгу почав колісницею  
робити апасавью, але поки колісниця Арджуни розверталася, ті герої знову кинулися вперед. Стрілами-нарача 
і  «напівмісяцями» Партха стрімко вражав прапори,  колісниці  та  луки  нападників,  відбиваючи їхні  стріли.  
Десятьма стрілами-бхаллами Арджуна  зніс  воям голови.  Обличчя  полеглих,  із  червоними з  люті  очима і 
закушеними губами, були подібні до зірок на небокраї. Убивши десятьма швидкими бхаллами, прикрашеними 
золотим оперенням, десять кауравів із золотими браслетами на руках, той згубник ворогів рушив далі.

Так вістить розділ п’ятдесят восьмий у Карнапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  5 9
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Але тут у бій, проти воїна з кращою з мавп на прапорі, який їхав на швидких конях, виступили інші  

дев’яносто героїв,  колісничних воїв куру.  Ці  чоловіки-тигри оточили в бою Арджуну,  чоловіка-тигра,  але  
Крішна  направив  своїх  прикрашених  золотом,  покритих  перловими  попонами  стрімких  білих  коней  убік 
колісниці Карни. Коли Завойовник багатств, громлячи недругів, кинувся до колісниці Карни, на нього негайно 
ж,  обрушуючи  зливи  стріл,  ринулися  вої-саншаптаки.  Гострими  стрілами  поцілив  Арджуна  кожного  з 
нападників на нього. Дев’яносто героїв, разом з їх візниками, луками та прапорами впали додолу, убиті різної  
форми  стрілами  Увінчаного  діадемою,  подібно  тому  як  сіддхи  падають  з  небес  разом  з  віманами,  коли  
вичерпуються їхні благі заслуги. Тоді, проти Пхалгуни, першого серед бгаратів, безстрашно виступили вої-
куру на колісницях, слонах і конях, о кращий з куру! Завойовник багатств кинувся напереріз потужній лютій 
раті твоїх синів, які, не мечучи зброї, направили проти нього добірних слонів. Але ось, могутні лучники куру  
почали обсипати нащадка  Куру  піками,  мечами,  списами,  дротиками та  сокирами,  булавами та  стрілами, 
однак Пандава своїми стрілами відбив цю збурену лавину зброї, спрямовану куру, — немов сонце прорізало 
пітьму своїми променями. Тоді за наказом твого сина, на ста тринадцяти слонах, що стікають мадою, з тилу  
напали на Партху млеччхи. Вони обсипали Партху, який стояв на колісниці, стрілами карні та наліка, піками,  
списами  і  дротиками,  кампанами  і  бхіндіпалами.  Але  Пхалгуна  гострими  бхаллами  і  підковоподібними 
стрілами відбив лавину зброї, яку, радіючи, обрушили юні вої на слонах. Потужними стрілами, позначеними 
різними знаками,  він  бив  слонів  із  прапорами  та  вершниками — так  Індра  дробив  гори  ваджрами.  Биті  
стрілами із золотим оперенням величезні слони в золочених гірляндах падали мертві, немов валилися гори,  
палаючи вогнем. Могутньо дзенькав Гандіва серед лементу людей, кінського іржання та ревіння слонів, о  
володарю народів!  Поранені  слони розбігалися в  різні  боки,  і  коні,  втративши своїх верхівців,  неслися,  о  
царю, в десяти різних напрямках. Тисячі колісниць без коней і візників виглядали, о великий царю, подібно  
місту  гандхарвів.  Було  видно,  як  мечуться  всюди  кінні  вершники,  о  великий  царю,  мордовані  стрілами 
Партхи. У той самий час Пандава виявив міць своїх рук, один здолавши в бою кінноту, слонів і колісничних  
воїв.  І  тут,  о  царю,  бик-бгарата  Бгімасена,  побачивши,  що  Увінчаний  діадемою  оточений  могутньою 
трискладовою раттю кауравів, перервав бій з декількома твоїми колісничними воями з тих, які ще вціліли, і 
стрімко кинувся до колісниці Завойовника багатств. Тоді, побачивши, що Бгіма поспішає на допомогу братові,  
твої  вої,  більшість  яких упало  від  рук  Арджуни,  у  страху кинулися  геть.  Невтомний Бгіма,  озброївшись 
палицею,  почав  добивати,  у  великому бою,  швидких коней,  які  ще  не  встиг  знищити  Арджуна.  Стрімко 
обрушував  Бгіма  страхітливу,  немов  ніч  кінця  світу,  яка  розтрощує  людей,  слонів  і  коней,  грізну  свою 
палицю, здатну розтрощити міські вали разом зі сторожовими вежами та ворітьми, на людей, коней і слонів, і  
погубила вона, о гідний, безліч вершників і коней. Гай-гай, скільки воїв у залізних та мідних обладунках,  
скільки коней поклав Пандава своєю палицею! З передсмертними криками вони падали мертві додолу. Потім, 
покінчивши із  загоном слонів,  могутній  Бгімасена  знову піднявся  на  свою колісницю і  рушив  слідом за 
Арджуною.

Вороже військо,  розгромлене,  переслідуване  постійно зброєю пандавів,  застигло в  розгублености,  о 
великий царю, багато хто з воїв-кауравів покинули поле бою. Побачивши, що воїнство недруга нерішуче і в 
замішанні застигло на місці, Арджуна обсипав його стрілами, здатними випалити все живе. Коли смертоносні  
стріли Арджуни почали вражати, у великому бою, колісничних воїв, коней і слонів куру, у їхніх рядах залунав  
розпачливий лемент. З голосними криками жаху, твої вої притискалися друг до друга, кружляючи на місці, як 
вогняне  колесо.  Твоє  палаюче  військо,  в  пробитих  стрілами  обладунках,  потопало  у  крові,  нагадуючи  
виглядом зарості квітучої ашоки. Побачивши відвагу Савьясачина, усі куру прийшли в розпач, побоюючись за 
життя Карни. Розуміючи, що їм не встояти в бою проти натиску стріл Партхи, куру повернули назад, повалені 
Володарем лука  Гандіви.  Вони припинили бій з Партхою, биті  його стрілами, і  з жаху кинулися врозсип,  
голосно волаючи до Сина сути. Партха ж ринувся слідом за ними, розсипаючи багато сотень стріл на радість  
воям-пандавам на чолі з Бгімасеною. А сини твої, о великий царю, кинулися назустріч колісниці Карни, бо для  
них, потопаючих у безодні нещасть, Карна один був островом порятунку.

О великий царю! Куру, ніби змії позбавлені отрути, припали до Карни від страху перед Володарем лука  
Гандіви. Подібно тому як все живе підвладне кармі, відчуваючи жах перед смертю, шукає опору в дхармі, так  
і твої сини, тремтячи перед великим душею Пандавом, покладали надії лише на могутнього лучника Карну, о  
бгарато, володарю людей! І Карна сказав потопаючим у крови, пригніченим жахом воям, які страждали від 
стріл: «Не бійтеся! Наблизьтеся до мене!». Бачачи, що твоя рать повністю зломлена могутністю Партхи, Карна 
натягнув свій лук і  завмер, повний рішучости розгромити недругів,  а потім,  на очах у Савьясачина знову 
напав на панчалів. У відповідь, царі, охоронці землі, очі яких з люті були подібні до кривавої рани, миттєво  
обрушили на Карну лавини стріл, подібно тому як хмари обрушують на землю потоки дощу. Але слідом за 
тим, тисячі стріл, пущених Карною, позбавили життя багатьох з панчалів, о славетний, кращий з живих! І тут,  
о володарю народів, між Сином сути і битими ним панчалами, які жадали знищити недруга заради друга,  
почався великий бій.

Так вістить розділ п’ятдесят дев’ятий у Карнапарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  6 0
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Коли, о царю, воїн-колісничний, Білокінний змусив тікати куру,  Син сути  Карна потужними стрілами 

почав громити синів панчалів — немов вітер розсіював купи хмар. Збивши анджалікою з колісниці візника і  
убивши  коней Джанамеджайї,  він  обсипав  бхаллами Шатаніку та  Сутасому і  розбив  їхні  луки.  Син сути 
вразив шістьма стрілами Дхріштадьюмну, убив у бою його правого коня, а потім, знищивши коней Сатьякі,  
убив  сина  володаря  кекайїв  Вішоку.  Коли  той юнак  був  убитий,  до  місця  сутички  кинувся  полководець  
володаря кекайїв Уградханван і відразу напав на сина Карни  Сушену,  важко поранивши його страхітливо-
швидкими стрілами. Трьома підковоподібними стрілами Карна миттєво відітнув Уградханвану обидві руки і 
голову, й він, бездиханний, звалився з колісниці на землю, немов зрубана сокирами шала. Онук сути Сушена,  
немов би пританцьовуючи на місці, обрушив на героя з роду Шині, коні якого були вбиті, гострі, прямолітні 
стріли, але відразу сам упав, убитий стрілами онука  Шині.  Коли загинув син Карни, душа його сповнилася 
гніву,  і  намірився він знищити Сатьякі,  бика з роду Шині. Зі  словами: «Ти вбитий, онуче  Шині!»,  — він 
випустив  згубну для недруга  стрілу. Але Шикхандін трьома своїми стрілами розсік  цю його стрілу,  і  ще 
трьома вразив самого Карну. У відповідь,  той розбив лук  і  прапор Шикхандіна та двома стрілами вразив 
самого високошляхетного героя. Потім великий духом, суворий, зібраний син Адхіратхи встромив шість стріл 
у Шикхандіна, зрізав голову синові Дхріштадьюмни й гострою стрілою вразив Сутасому. Коли, о царю-леве,  
під час лютої битви впав син Дхріштадьюмни, Крішна сказав: «Лави панчалів тануть. Рушай же, о Партхо, і  
знищ Карну!».

Тоді  прекраснорукий  Арджуна,  найвідважніший серед чоловіків,  радіючи,  швидко кинувся  на  своїй 
колісниці до колісниці сина Адхіратхи, щоб у грізну годину стати опорою для тих, кого громив проводир  
колісничних  воїв.  Зі  страшним  дзенькотом  натягнув  він  Гандіву,  сильно  вдаряючи  долонею по  тятиві,  і  
раптово все навколо стемніло від стріл: це Арджуна почав винищувати слонів, коней, колісниці й колісничних 
воїв недруга. Слідом за ним на своїй колісниці в бій вступив Бгімасена, охороняючи з тилу першого героя  
битви, Пандава. Обидва царевича Накула і Сахадева, залишивши тих ворогів, з якими боролися, також спішно  
кинулися на своїх колісницях до Карни. А тим часом Син сути вчинив велике побоїще, винищуючи сомаків. 
Він  знищив сонмища колісничних воїв,  коней і  слонів,  покривши стрілами сторони світу.  Уттамауджас  і  
Джанамеджайя,  люті  Юдхаманью і  Шикхандін,  з’єднавшись із  Паршатою,  голосно кинули  виклик Карні,  
обсипаючи його стрілами. Ті п’ять колісничних воїв-панчалів разом з іншими прекрасними бійцями, напали  
на Карну Вайкартану, але не змогли скинути його з колісниці, як не можуть індрії позбавити стійкости того,  
хто досконалий душею. Рикаючи мов лев, Карна висік стрілами їхні луки, прапори, знамена, сагайдаки, коней 
і візників, а п’ятьма поранив самих героїв. Розпач охопив воїв: здавалося, земля з горами і деревами ось-ось  
розколеться від дзенькоту лука Карни, рука якого не втомлювалася накладати стріли на тятиву, сіючи смерть  
серед  нападників.  Син  Адхіратхи,  мечучи  стріли  з  туго  натягнутого  лука,  подібного  лукові  Шакри,  був 
схожий  у  двобої  на  полум’яніючий  сонячний  диск,  який  сяє  ореолом,  оточеним  гірляндою  променів. 
Дванадцятьма гострими стрілами він уразив Шикхандіна, шістьма — Уттамауджаса, трьома — Юдхаманью і 
по три швидких стріли послав у Сомаку і сина Паршати. Ті п’ять великих колісничних воїв, згубників ворогів,  
повалені  в  тій  великій  битві  Сином  сути,  вибули  з  бою,  немов  об’єкти  індрій,  відкинуті  людиною,  яка  
підкорила собі атман.

Тоді сини Драупаді кинулися рятувати своїх вуїв (синів царя Друпади), бо ті тонули в океані могутності 
Карни, ніби купці в морі, коли їхній човен зазнав пошкоджень. Колісниці царевичів і послужили їм міцно 
збитими човнами, на яких вони змогли вибратися з того океану.  Потім Сатьякі, бик серед нащадків  Шині, 
гострими стрілами розсік безліч  стріл,  направлених Карною,  і,  поранивши  Карну  залізними загостреними 
стрілами, вісьмома вразив твого старшого сина. Кріпа й Бходжа, а також твій син і сам Карна почали тіснити 
Сатьякі  гострими стрілами,  і  той найгідніший з  ядавів боровся з  ними чотирма,  немов володар дайтьїв з 
володарями сторін  світу.  Дзенькаючи натягнутим  до  межі  вигнутим  луком,  з  якого  безперервним дощем 
сипалися стріли, Сатьякі був ще більш недоступний для ворогів, ніж полуденне сонце на осіннім небі для 
очей. Згубники ворогів, панчали, надійно озброєні вої-колісничні — всі разом, знову направилися до своїх  
колісниць,  щоб охороняти героя з  роду  Шині  у великій битві,  подібно тому як сонми марутів  охороняли 
Шакру в бою з ворогами. І тут,  межи твоїми воями і їхніми недругами закипіла запекла битва, згубна для  
колісничних воїв, слонів і коней, — таким був колись бій між богами та асурами. Колісничні та піші вої, коні, 
слони  металися  під  обстрілом  всілякої  зброї,  зіштовхуючись  один  з  одним,  винищуючи  своїх  же,  і  з 
розпачливими лементами падали трупом. Між тим, твій син, молодший брат царя (Духшасана), безстрашно 
кинувся на Бгіму,  обсипаючи його стрілами. Врікодара теж стрімко кинувся йому назустріч, подібно леву,  
коли той кидається на великого оленя руру. І тут між ними зав’язалася надлюдська сутичка, подібна тій, що  
була між Шакрою і Шамбарою. Ставкою для гравців у цій грі було саме життя, взаємну лють народжували 
обидва  грізних  суперника.  Жорстоко  били  вони  один  одного  згубними  для  плоті,  яскраво  блискаючими 
стрілами і були подібні двом уперше стікаючим мадою, протиборчим за слониху могутнім слонам, серця яких 
полонив  Манматха  (бог  любові  Кама).  Врікодара  двома  бритвоподібними  стрілами  швидко  розбив  лук  і 
прапор твого сина, встромивши стрілу йому в чоло, а його візникові зніс голову з пліч. Тоді царевич, взявши 
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інший лук,  двадцятьма стрілами вразив Врікодару й сам почав правити кіньми, продовжуючи виливати на 
Бгіму дощ прямолітних стріл.

Так вістить розділ шістдесятий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 1
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
І  ось,  царський  син  Духшасана,  який  вступив  у  запеклу  сутичку  з  Пандавом,  зробив  неможливе:  

бритвоподібною стрілою розсік лук Бгіми, а шістьма іншими стрілами влучив його візника. Потім великий 
духом воїн, безліччю добірних стріл стрімко вразив Бгімасену,  але той, заюшений кров’ю, немов слон — 
мадою, метнув у нього в битві свою палицю. Бгімасена могутньо покрив нею відстань до Духшасани у десять  
дханвантар,52 і вражений тією стрімкою палицею Духшасана, здригаючись, гепнувся на землю. Палиця Бгіми 
на лету вбила його коней і  візника,  перетворила на порох його колісницю,  а  сам Духшасана,  обладунки, 
оздоби, одяг і вінок якого були роздерті, нерухомий, голосно кричав від болю, о Індро людей! Потім стрімкий  
Бгімасена  зіскочив  з  колісниці  й,  пам’ятаючи  про  зваду,  затіяну  твоїми  синами,  пішим  направився  до  
Духшасани, втупивши в нього важкий погляд. Оголивши свій гострий, заточений по краях меч, він наступив 
на горло лежачому на землі в судомах ворогові, розсік йому груди і почав пити ще теплу його кров.53 Він пив 
жадібно й довго,  кидаючи навколо люті  погляди,  пив і  присуджував:  «Вище  всього я  ціную цей напій  з  
добутої  мною  сьогодні  крови  —  вище  молока  з  материнських  грудей,  чистого  масла  з  медом,  вище 
шанованого напою з  мадхуки,54 питва з небесної вологи і навіть кращого з напоїв — молока, змішаного з 
кисляком!».

Ті,  хто  бачив  тоді,  як  Бгімасена,  вимовляючи  ці  слова,  знову  й  знову  припадав  до  рани  і,  
пританцьовуючи, в радісному збудженні прагнув напитися кров’ю ворога, обійняті жахом падали ниц. Зброя  
валилася з рук  падаючих воїв,  вони голосно кричали від страху,  закриваючи очі,  щоб не бачити того що  
відбувалося. Всі навколо, кому довелося бачити як Бгіма п’є кров Духшасани, охоплені сум’яттям, бігли геть, 
виголошуючи:  «Це  не  людина!».  А  Бгімасена  продовжував  говорити,  звертаючись  словами  до  слуху 
найвідважніших у світі: «Тепер, коли я п’ю кров із твого горла, найниціший з людей, чи посмієш ти знову 
сказати  так же  зарозуміло:  «Корова!  Корова!».55 Нічліг  у  Праманакоті,  спроба  отруїти  мене  смертельною 
отрутою, підступний напад змій, спалення смоляного будинку й, нарешті, викрадення царства за допомогою 
гри, наше життя в лісах, незручні пристановища, рани від стріл та іншої зброї у битвах — ось ті лиха, які  
безперестану терпіли ми через низькість Дхрітараштри і його синів, а щастя — де воно було?!». Закінчивши 
цю  свою  мову,  Врікодара,  який  одержав  перемогу  над  недругом,  знову  заговорив,  о  великий  царю, 
звертаючись із посмішкою до Арджуни з Кешавою: «Усе, що ви чули від мене щодо Духшасани, я виконав у  
бою,  о герої!  Тепер же мені  належить виконати іншу свою обітницю: убити  другого  — Дурьйодхану,  як 
убивають жертовну тварину. Тільки потоптавши ногою голову нечестивця, на очах у всіх кауравів, я знайду 
спокій!».  Вимовивши ці  слова,  безмірно могутній  Бгіма,  великий духом,  радіючи,  видав голосний клич і,  
окроплений кров’ю з голови до ніг, почав пританцьовувати, немов Тисячоокий, котрий здолав Врітру.

Так вістить розділ шістдесят перший у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 2
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Коли  Духшасана  був  убитий,  твої  сини,  великі  колісничні  вої,  герої,  що  не  відступають  у  боях,  

сповнилися отрути  великого гніву.  Найвідчайдушніші  з  них,  о царю,  числом десять,  почали разити Бгіму 
стрілами. Кавачин, Нішангин, Пашин, Дандадхара і Дханурдхара, а також Алолупа, Шала, Сандха і Ватавега 
із Суварчасом, вражені загибеллю брата, усі разом обсипали міцнорукого Бгімасену стрілами. Оточений з усіх 
боків стрілами, які посилали великі колісничні вої, Бгіма, очі якого були налиті кров’ю з люті, був гнівний,  
немов сам Кала.  Блискаючи золотими браслетами,  Партха десятками гостро відточених швидких бхалл із  
золотим оперенням, разом відправив тих воїв у житло Ями. Коли ті герої були вбиті, військо твоє, охоплене 
жахом перед Пандавою, кинулося бігти на очах у Сина сути. Тоді, о могутній царю, бачачи доблесний подвиг  
Бгіми, який обрушився на кауравів, ніби Антака на істот, Карна сам вступив у велику битву. Шалья, врода  
зборів кшатріїв, здогадавшись за виглядом Карни про його стан, звернувся до нього, о згубнику ворогів, з  
відповідними часу словами: «Не засмучуйся, о Радхейє, не личить це тобі! Царі тікають, охоплені страхом 
перед Бгімасеною, Дурьйодхана обійнятий сум’яттям, журячись загибеллю брата. Розум їх скаламутився, коли 
великий душею Бгімасена пив кров Духшасани, і лють їхня витиснута горем. Вцілілі брати, Кріпа та інші, з  
усіх боків стікаються до Дурьйодхани, о Карно! Герої пандави та вої, яких веде із собою Завойовник багатств, 
знайшли мету: вони прямують до тебе, готові до бою. Спираючись на свою велику мужність, слідуючи дхармі  
кшатрія,  виступай  же,  чоловіче-тигре,  назустріч  Завойовникові  багатств!  Весь  тягар  відповідальности 
покладений сином Дхрітараштри на тебе, тож неси його, о міцнорукий, так, як дозволяють тобі твої сили, твоя 
велич.  Переможеш — вічна тобі  слава,  будеш повалений — тобі  даровані  небеса.  Поки ти перебуваєш у 
сум’ятті, о Радхейє, твій син Врішасена несамовито нападає на пандавів!».

Вислухавши ці слова непомірно могутнього Шальї, Карна серцем своїм відчув тверде бажання воїна — 
битися з  ворогом.  Тут  Врішасена люто налетів на Врікодару,  коли той,  громлячи недругів,  стояв у своїй  
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колісниці, подібний Калі, що здійняв жезл, — з палицею у руці, він трощив твоїх воїв. Відважний Накула у  
гніві  напав на сина Карни,  хмільного радістю бою,  і  почав тіснити недруга  стрілами,  немов переможний 
Магхаван, який зібрався покарати Джамбху. Потім доблесний Накула стрілою-«бритвою» зрізав його прапор 
із  браслетами з  мушель,  оброблених кришталем,  і  бхаллою розсік  блискучий  лук  сина  Карни,  перевитий 
золотою  стрічкою.  Але  син  Карни  взяв  інший  швидкий  лук  і,  надійно  озброївшись,  почав  чудесною 
могутньою зброєю разити Пандава Накулу, прагнучи помститися за Духшасану. Тоді розлютований Накула,  
великий душею, почав разити його стрілами, подібними до великих метеорів, а син Карни, вправний знавець  
зброї, відповів Накулі своєю чарівною зброєю. Потім син Карни, о царю, чудесною зброєю вбив усіх швидких, 
прекрасних, породжених у Ванаю коней юного Накули,  вбраних золотом. Зіскочивши зі  своєї  колісниці з 
убитими кіньми, Накула взяв блискучий щит з вісьмома місяцями, оперезав себе мечем, подібним до небес 
(синюватим), і, рухаючись плавно, як птах повітрям, постійно рухаючись, почав вражати кращих з воїв, коней  
і  слонів.  Убиті  його  мечем,  вони  падали  додолу,  немов  жертовна  худоба  під  час  Ашвамедхи,  заколота 
м’ясником.  Дві  тисячі  змащених  кращим  сандалом,  відомих,  надійних,  хмільних  боєм  воїв  з  різних 
місцевостей, які б’ються за високу винагороду, швидко вбив поодинці Накула, підступаючи до того, хто був  
його головним супротивником.

Але  ось,  сам  Врішасена  налетів  на  нападаючого  Накулу,  обсипаючи  його  з  усіх  боків  стрілами. 
Поранений Накула, потіснений в сутичці, розлютився і натомість почав бити героя своїми стрілами. Тоді син  
Карни, простромлений стрілами супротивника, сповнившись гніву, послав відразу вісімнадцять стріл у героя,  
який один,  граючи вражав відмінних воїв — і  піших,  і  колісничних, а також коней і  слонів.  Син Панду,  
найвідважніший з мужів, кинувся вперед, маючи намір погубити сина Карни, але син Карни своїми стрілами  
простромив у великій битві  його тисячозоряний щит.  Ледве Накула  кинувся  до Врішасени, той нищитель 
ворогів, шістьма загостреними по краях, відточеними стрілами швидко розсік його оголений, грізний, гострий 
залізний меч із відточеним лезом, здатний витримувати важке навантаження та знищувати плоть недругів,  
подібний загрозливим виглядом до змії, а потім гострими, добре змащеними стрілами сильно поранив героя у  
груди. Син Мадрі, потіснений сином Карни, коні якого були вбиті, на очах у Завойовника багатств стрибнув 
на колісницю Бгімасени, мов лев на гірську вершину. Помітивши, що Накула залишився без колісниці, що він 
поранений стрілами ворога, пригнічений міццю зброї сина Карни, що меч і  лук його розбиті,  до нього на  
підмогу, пустивши коней учвал, на гуркітливих колісницях, керованих відмінними візниками, із прапорами, 
майорливими на вітрі, поспішили вої-колісничні, панчали. П’ятеро славних синів Друпади, разом із шостим 
воїном — онуком Шині, а також п’ятеро переможців недругів — синів дочки Друпади, здійнявши свої луки, і 
стрілами, подібними до володарів змій, взялися знищувати твоїх слонів, колісниці, коней і воїв. І тут, кращі з  
твоїх  колісничних  воїв  —  син  Хрідіки  й  Кріпа,  Драуні  та  Дурьйодхана,  Шакуні,  Шука,  Бріка,  Кратха  і  
Деваврідха,  — оружні  луками,  швидко  кинулися  на  них,  стоячи в  колісницях,  гуркіт  яких  був  подібний 
ревінню слона або ж грому хмари.

Кращі з кращих між твоїх воїв, тіснячи одинадцять доблесних героїв, своїми найдобірнішими з добірних 
стрілами зупинили їхній натиск, але тут проти них виступили кунінди на грізно-стрімких, кольору нових хмар 
слонах, подібних до гірських вершин. Багато споряджені слони, породжені в Гімалаях, рясно стікаючи мадою,  
несли на собі майстерних вершників, спраглих до бою, і, покриті золоченими сітками, вони нагадували собою 
хмари, осяяні блискавкою. Син володаря Кунінди десятьма потужними, викуваними із заліза стрілами важко 
поранив Кріпу, його коней і візника, але потім, убитий стрілами сина Шарадвана, разом зі слоном звалився на  
землю.  Тут  почувся  клич  молодшого  брата  сина  володаря  Кунінди:  залізними  списами,  подібними  до 
сонячних променів, він ушкодив колісницю Кріпи, але в ту саму мить, коли ще лунав його голос, володар 
Гандхари зніс  йому голову.  Коли впали ті  кунінди,  зраділи твої  сини,  могутні  вої-колісничні.  Потужним  
подихом наповнили вони свої бойові мушлі, породжені в солоному океані, і з луками у руках ринулися на 
ворога. І тут знову гримнув жорстокий і лютий бій між куру та пандавами, які з’єдналися зі срінджайями, і  
полетіли стріли, мечі, піки, сокири, палиці й бойові сокири, позбавляючи життя воїв, коней і слонів. Наносячи 
один одному втрати колісницями, конями, слонами й пішими воями, герої падали мертві додолу, нагадуючи 
гуркітливі хмари опромінені блискавкою, осаджені з усіх боків грізними вітрами. Поки Шатаніка разив загони 
могутніх  слонів,  піших  воїв  і  колісниці  твоїх  синів,  а  Бходжа  знищував  кінноту,  на  землю  валилися,  
втрачаючи зброю, убиті Крітаварманом слони. Ще три слони, вражені стрілами Драуні, з усіма воями, зброєю 
та прапорами впали мертві додолу, немов обрушилися могутні гірські шпилі, збиті ваджрою.

Тоді інший молодший брат царя Кунінди гострими стрілами поранив у груди твого сина Дурьйодхану,  
але син твій, гострими стрілами посік його тіло і слона. Той цар слонів, разом із царським сином упав, рясно 
спливаючи кров’ю, ніби вбита блискавкою володаря Шачи гора червоного піщанику,  зрошувана потоками 
води під час дощів. У цю мить інший слон, направлений сином володаря Кунінди, розніс колісницю Шуки  
разом з конями і візником, але сам, простромлений стрілами Кратхи, разом з погоничем гепнувся, немов гора,  
пробита ваджрою. Переможний володар кратхів, воїн-колісничний, убитий стрілами горянина, який сидів на 
слоні,  упав  разом з  луком,  конями та візником,  немов могутнє дерево,  зломлене ураганом.  Дванадцятьма 
стрілами, Вріка важко поранив жителя Гімалаїв, цариці гір, котрий сидів на слоні, але той, чотирма стрілами 
швидко поцілив стрімкого Вріку, разом з конями і колісницею. Під міцними ударами стріл сина Бабхру, цар 
слонів упав разом з погоничем. Син Деваврідхи, поранений, теж був збитий нападником, сином Сахадеви. Цар 
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Кунінди,  на  слоні,  який  разив  супротивника  бивнями  та  хоботом,  кинувся  до  Шакуні,  маючи  намір 
розправитися з ним, і  люто напав на нього,  але володар Гандхари зніс йому голову.  Могутні  слони, коні,  
колісниці, загони твоїх піших воїв, знищені Шатанікою, встеляли землю, нерухомі, перетворені на тлін, немов  
наги, убиті вітром від крил Супарни.

Потім син царя Кунінди, сміючись, уразив сина Накули безліччю гострих стріл. У відповідь Накула  
стрілою-«бритвою» відокремив від тіла його голову з лицем, подібним породженому у воді лотосу. Тоді син 
Карни, трьома швидколітними гострими стрілами, стрілив Шатаніку, трьома — Арджуну,  трьома — Бгіму,  
сімома — Накулу і дванадцятьма — Джанардану. Побачивши той подвиг сина Карни, здатного на надлюдські 
діяння, зраділи куру і віддали йому почесті, але ті, що знали ціну доблесті Завойовника багатств, зрозуміли,  
що він тим самим тільки підлив олії у вогонь. Коли Увінчаний діадемою, згубник ворожих героїв, побачив, що 
найвідважніший з чоловіків, Накула, втратив у бою коней, він кинувся на Врішасену, котрий був попереду 
Сина сути. Немов колись Намучи на Індру, налетів у великій битві син Карни, могутній воїн-колісничний, на 
нападника Арджуну, грізного чоловіка-героя, що тримає напоготові тисячі стріл. Найгідніший син Сина сути,  
який дивним чином став сто першим кауравом, уразив Партху стрілами, видавши клич, немов колись Намучи,  
який поранив Шакру. Врішасена грізними стрілами простромив Партсі передпліччя, дев’ятьма завдав удару 
Крішні й знову десятьма стрілами із загостреними наконечниками уразив Партху.  Потрійна зморшка люті 
прорізала нахмурене чоло великого духом Арджуни, Увінчаного діадемою, і, намірившись покарати в бою 
сина Карни, він випустив стріли, позбавлені наконечників. Увінчаний діадемою могутньо послав десять стріл,  
вражаючи  ворога  безупинно  в  осередки  життя.  Потім  він  зрізав  його  лук,  обидві  руки  воїна  і,  нарешті,  
чотирма грізними стрілами-«бритвами» зніс йому голову. Поранений стрілами Партхи, втративши руки, він 
упав,  обезголовлений, з колісниці на землю — немов величезна, пишно-квітуча,  густолиста шала, вирвана  
вітром впала з гірської вершини. Побачивши, що син його, убитий стрілами, упав з колісниці, стрімкий Син 
сути, пригнічений загибеллю сина, швидко ринувся на своїй колісниці до колісниці Увінчаного діадемою.

Так вістить розділ шістдесят другий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 3
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Побачивши, що вбито Врішасену,  Вріша,  сповнений болю і  гніву,  негайно вилив з  очей породжену 

скорботою вологу.  Потім з очима, налитими від люті кров’ю, палкий Карна кинувся на своїй колісниці до  
ворогів, викликаючи Завойовника багатств на двобій.

Зблизившись, ті дві їхні колісниці, осяйні немов сонця і оббиті тигровими шкурами, здавалися двома 
справжніми сонцями,  що стали друг  проти друга.  А ті  два нищителі  недругів,  великих духом білокінних 
чоловіка-сонця, стоячи поруч, сяяли немов сонце й місяць, при одночасній появі на небесах. І, бачачи їх — 
немов би Індру й Балі Вайрочану, що приготувалися до бою за владу над потрійним всесвітом, — всі живі  
істоти вельми здивувалися, о поважний! Було чому дивуватися, спостерігаючи, як під гуркіт коліс, дзенькіт і  
удари об захисний ремінь тятив, свист стріл і ревіння мушель, понеслися назустріч один одному колісниці тих  
царів, як зблизилися їхні прапори: Карни — зі слонячою попругою, Носія діадеми — з мавпою! Бачачи, як 
сходяться ті дві колісниці, царі видавали бойові левині кличі й голосні вигуки схвалення, о бгарато!

Почувши, що зараз почнеться їх двобій, всі вої усюди на тому полі почали махати руками й крутити у 
повітрі одягом. Каурави рушили до того місця під звуки музики, сурмлячи, щоб підбадьорити Карну, у гучні  
мушлі. А пандави, щоб підбадьорити Завойовника багатств, дружно оголосили ревінням сурм і мушель усі  
сторони світу. Герої вдаряли себе в груди, голосно вигукували, видавали левині кличі, ляскали у долоні — і  
тому, великий шум стояв усюди над полем у мить, коли зійшлися Карна з Арджуною!

Ті два чоловіка-тигра, найчудовіші з колісничних бійців, стояли, тримаючи у руках потужні луки, на  
своїх колісницях, оснащених стрілами, легкими списами, палицями та іншою зброєю. Обоє вони мали білих  
коней, обоє були одягнені в броні, підперезані мечами, прикрашені морськими мушлями, обоє були прекрасні 
виглядом  і  обоє  володіли  найчудовішими  сагайдаками.  Тіла  обох  помащені  були  червоною  сандаловою 
пастою, обоє подібні були розлютованим бикам чи двом зміям, або двом Ямам-Калантакам. Обоє лютували,  
немов Індра й Врітра перед боєм, обоє сяяли мов Сонце й Місяць, були грізні, наче дві великі планети, що 
зіштовхнулися наприкінці юґи.  Обоє вони — діти богів,  обоє богоподібні,  богорівні  виглядом. І ось вони 
зійшлися, два чоловіка-тигра, Карна з Арджуною. Обоє озброєні найкращою зброєю, обоє великодосвідчені в 
битвах.  Коли вони поплескували себе по боках,  звук  долітав до самого неба! Обоє,  прославлені діяннями  
своїми, силою та доблестю, вони, зійшовшись разом, були подібні Шамбарі та Цареві безсмертних у битві!  
Обоє в бою рівні були Картавірьї або синові Дашаратхи. Обоє відвагою подібні Вішну, у бою не поступалися 
Бгаві! У того і в другого, о царю, були найчудовіші колісниці, запряжені білими кіньми. В обох були могутні,  
майстерні візники! Побачивши тих двох сяючих пишнотою колісничних бійців, навіть сонми сіддхів і чаранів  
сповнилися здивування, о великий царю!

І ось сини Дхрітараштри, зі своїми військами, поспішно оточили ту окрасу бойовища — великого духом 
Карну, о туре-бгарато! Тоді ж і пандави, очолювані Дхріштадьюмною, охоплені бойовим запалом, обступили з 
усіх боків, великого духом Партху, який не має рівних собі в бою. І твої у тій битві, о володарю народу, як у  
грі, зробили ставку на Карну, а пандави в бою поставили все на Партху. Одні були учасниками Зборів, а інші  
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— глядачами. Кожний зробив свою ставку, і тепер йому неминуче призначена була або перемога, або поразка.  
І почалася між тими двома гра, що обіцяє або перемогу, або, навпроти, поразку серед ратного поля, нашим чи 
пандавам.

Ті двоє, природжені бійці, стоячи на ратнім полі, кипіли ненавистю і жадали здолати один одного, о  
великий царю! Стоячи віч-на-віч, обоє вони, немов Індра й Врітра, сподівалися погубити один одного і були  
настільки ж грізні виглядом, як дві рясно паруючі комети.

Тут  між істотами з  піднебесся,  почалися  взаємні  розбрати,  голосні  суперечки  пішли через  Карну і  
Арджуну, о туре-бгарато! Мешканці всього всесвіту, усього простору, о поважний, розділившись, примкнули 
до тої або іншої зі сторін. Боги, данави, гандхарви, пішачи, змії та ракшаси, — всі вони в мить сутички Карни 
з Арджуною розділилися на ворожі партії.  Небо,  о володарю народу,  з  усіма сузір’ями прийняло сторону 
Карни, а безкрайня земля, як мати за сина, заступилася за Партху, о бгарато! Ріки, моря й гори, дерева і трави 
стали на сторону Увінчаного діадемою, о найгідніший з людей! Асури, ятудхани і гухьяки, а також птахи,  
мешканці небес, приєдналися до Карни, о пригноблювачу ворогів! А всі коштовності та скарби, чотири Веди з  
п’ятою при них — акхьяною, з Упаведами і Упанішадами, з таємними повчаннями і збірками знань, Васукі,  
Читрасена, Такшака і Упатакшака, всі гори, всі нащадки Кадру з їхнім потомством, всі гнівні, налиті отрутою 
змії-наги  —  стали  за  Арджуну.  Всі  нащадки  Айравати,  Сурабхи  і  Вайшали,  всі  кільчасті  змії  стали  за  
Арджуну, а дрібні змії — за Карну. Всі вовки, всі хижаки, всі чисті звірі, двічінароджені серед звірів — всі ці,  
о царю, сподівалися на перемогу Карни. Васу, марути, садхьї, рудри, вішви та два Ашвіна, Агні, Індра, Сома,  
Павана й десять сторін світу пішли до Завойовника багатств, а адітьї — до Карни. Боги разом з пітарами та 
ганами були за Арджуну. Яма, Вайшравана і Варуна теж пішли до Арджуни. Сонми богів, брахманів, царів і  
святих-мудреців стали за Пандава, і гандхарви на чолі з Тумбуру теж примкнули до Арджуни, о царю!

Правеї з маунеями, сонми гандхарвів і апсар, слони з вовками й тиграми, люди, піші та на колісницях,  
мудреці-мандрівники на хмарах і в потоках вітру, — всі вони зібралися туди, щоб спостерігати сутичку Карни  
з  Арджуною.  Боги,  данави,  гандхарви,  змії-наги,  якши  й  птахи,  знавці  суті  Вед,  великі  святі  мудреці,  
споживачі поминальної їжі — предки-пітари,  Подвижництво й Знання,  чарівні  зілля,  різного виду небесні  
світочі — всі вони, о великий царю, висіли в піднебессі, вчиняючи великий шум. Брахма, супроводжуваний  
брахманічними мудрецями та праджапаті, також прибув туди, стоячи разом із Бгавою на чарівній колісниці.

Побачивши  Самосущого  і  праджапаті,  наблизилися  до  нього  боги:  «О  боже,  хай  поділять  два  цих 
чоловіка-лева перемогу нарівно!». Почувши ці їхні слова Магхаван теж поклонився Прабатькові: «Не допусти,  
щоб увесь  світ  загинув  разом з  Карною і  Арджуною!  Накажи так,  о  Самосущий:  нехай ці  двоє  поділять 
перемогу нарівно! Нехай буде так! Кланяюся тобі, задовольни благання мої, о володарю!».

Тут  Брахма та  Ішана  таке  слово мовили володареві  Тридцяти  богів:  «Нехай  неодмінно  дістанеться 
перемога великому духом Віджайї! Він розумний, могутній, досвідчений у військовій справі, має скарб тапаса, 
у надлишку наділений ратним запалом і без залишку вміщає в собі все «знання лука». Завдяки своїй духовній  
величі він здатний переступити визначене долею, піти їй усупереч, а таке порушення неминуче спричинить 
загибель усіх світів! Коли два Крішни розлютуються, вони не відають ніяких перешкод! Адже ці чоловіки-
бики — творці всього сущого і не сущого!  Вони — це два древніх найбільших мудреця,  Нара і  Нараяна, 
нікому  не  підвладні,  панівні  самі,  безстрашні,  згубники  недругів!  Нехай  Карна  Вайкартана,  чоловік-бик, 
доблесний воїн, знайде найкращі з посмертних світів, і нехай два Крішни здобудуть перемогу! Хай потрапить 
Карна в один світ із марутами та васу (світ Індри), хай прийме він, разом із Бгішмою та Дроною почесті в 
небесному раю!».

Вислухавши сказане богами богів, Брахмою та Ішаною, Тисячоокий зважив на їх пораду і, звертаючись  
до всіх істот, вирік: «Ви чули, у чому, за словами цих двох владик, складається благо всесвіту: так нехай і  
буде, а не інакше! Упокортеся із цим і відриньте гнів!». Почувши ці слова Індри, всі істоти, о шановний царю, 
сповнилися подиву й віддали йому належні почесті. Премудрі боги вилили з небес дощ усіляких пахощів і  
засурмили  в  небесні  сурми.  Всі  боги,  данави і  гандхарви з’явилися  туди,  щоб спостерігати незрівнянний 
двобій двох чоловіків-левів, помилуватися на дві запряжені білими кіньми, оснащені прапорами, оглушливо 
гуркітливі колісниці. А обидві ті пари найперших у всесвіті героїв, Васудева з Арджуною і Карна з Шальєю,  
зблизившись, почали сурмити у свої мушлі, о бгарато! І між тими двома героями, суперниками в доблесті,  
почалася битва, яка змушує тремтіти боязких, подібна до битви Шакри із Шамбарою!

Підняті на колісницях їх, такі різні виглядом незаплямовано-чисті прапори, сяяли красою і виливали 
серед битви один на одного гнів. Прекрасним був прапор Карни «Слоняча попруга», міцний, увесь у дорогих 
самоцвітах, подібний змії або лукові  Пурандари. А прапором Партхи була найчудовіша з мавп, що вселяє 
страх,  з  роззявленою пащею, із  жахливими зубами:  дивитися на неї  було  важко,  як на сонце!  Запалавши  
жагою битви, прапор Власника лука Гандіви наблизився до прапора Карни та з грізним ричанням накинувся  
на нього. Злетівши, мавпа стрімко, немов Гаруда на змія, ударила на слонячу попругу,  разячи її іклами та  
пазурами. А слоняча попруга, викувана із заліза, прикрашена чудовими дзвіночками, подібна до аркана Кали,  
розлютившись, обрушилася на велику мавпу. В тому незрівнянному двобої, який був наслідком гри в кості,  
прапори обох героїв самі вступили між собою у сутичку, а коні їх гнівно іржали друг на друга. Лотосоокий 
Васудева разив стрілами поглядів Шалью, а той не зводив очей з Лотосоокого. І Васудева здолав стрілами  
поглядів Шалью, а Завойовник багатств, син Кунті втихомирив поглядом Карну.
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З посмішкою звернувшись до Шальї, сказав йому так Син сути: «Якщо сьогодні тут, на полі бою, уб’є  
мене Партха, скажи прямо, що ти тоді будеш робити, друже мій?».

Ш а л ь я  м о в и в :
Якщо сьогодні вб’є тебе Білокінний, о Карно, то я власними руками вб’ю тоді обох: Пандава і Мадгаву!
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
А Арджуна в цей час звернувся до Говінди, і Крішна, посміхаючись, дав Партсі таку чудову відповідь:  

«Скоріше сонце впаде зі свого місця на небі, земля розколеться на безліч шматків, полум’я стане холодним,  
ніж  Карна  зможе вбити тебе, Завойовнику багатств! Але якщо таке все ж відбудеться, що дорівнює кінцю 
світу, то я своїми руками знищу в битві Карну та Шаллю!».

Вислухавши його, Арджуна, Мавпознаменний, зі сміхом мовив невтомному в діяннях Крішні: «Я один 
впораюся з обома: і з Карною, і з Шальєю, о Джанардано! Цього  Карну,  з його прапором і прапорцями, з 
конями, колісницею і Шальєю-візником, з парасолем і в обладунку,  з луком, стрілами та списами — цього  
Карну  разом з  його  кіньми,  колісницею,  зброєю,  бронями,  списом,  ти  сьогодні  ж побачиш посіченим на 
шматки моїми стрілами на ратному полі! Не вщухає мій гнів, викликаний тим, що насміявся він колись над 
Крішною! Сьогодні  ти побачиш, о Говіндо:  я  розтрощу  Карну,  як розлютований слон — квітуче  дерево! 
Сьогодні ти почуєш радісну звістку, о Згубнику Мадгу! Сьогодні, виконавши свій обов’язок, ти заспокоїш ту,  
що  народила  Абгіманью,  розвеселиш  Кунті,  сестру  твого  батька,  о  Джанардано!  Сьогодні  словами, 
солодкими, як амріта, ти заспокоїш Юдхіштхіру, Царя справедливости, й Крішну, лице якої залите слізьми, о 
Мадгаво!».

Так вістить розділ шістдесят третій у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 4
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Дивовижною красою засяяло небо, заповнене сонмами божеств, нагів, асурів і сіддхів, гандхарвів, якшів 

та апсар, брахманічних і царствених мудреців, а також супарн. На очах у людей, ці дивовижного вигляду  
істоти зайняли свої певні місця в піднебессі, оголосивши його хвалебними гімнами, піснями, ритмами танців,  
музикою та іншими приємними звуками.  Сповнені бойового запалу,  вої  куру і  пандавів,  всю землю, весь 
простір оголосили звуком музичних інструментів, громом колісниць, дзенькотом зброї і левиними кличами, та  
почали дружно разити своїх супротивників. Повне безліччю різномастих коней, слонів і колісниць, досить  
незатишне для воїв, через обрушені на їхні тіла найчудовіші мечі, дротики і списи, повне безстрашних героїв,  
всіяне мертвими тілами бойовище, обагрене кров’ю, являло небувало величне видовище.

Коли почалося це згубне для носіїв зброї побоїще, одягнені в броні Завойовник багатств і син Адхіратхи 
зовсім затьмарили своїми гострими, неухильними стрілами сторони світу, війська, та один одного. І тут, через  
стріли наступила пітьма, в якій ні твої, ні супротивники їх нічого не могли розрізнити. Від страху вдалися 
вони під захист тих двох колісничних бійців, як розсіяні в небі промені світу збираються при настанні мороку 
навколо двох Гонителів пітьми. А ті двоє, збиваючи своєю зброєю зброю супротивника, немов зійшлися у  
сутичці  західний  і  східний  вітри,  яскраво  засяяли,  начебто  два  Гонителя  пітьми,  що  зійшли  на  тлі 
непроглядного мороку, що вкрив світ.

Одержавши  наказ  не  надавати  значення  пітьмі,  і  твої,  і  їхні  недруги  обступили  кільцем  тих  двох 
колісничних бійців, немов боги та асури — Васаву із Шамбарою. При суремних звуках мушель, при гуркоті 
мрідангів, литавр, гонгів і бойових барабанів, ті двоє найгідніших з чоловіків, які видавали левині кличі, сяяли  
величчю,  о бгарато,  немов Шашанка і  Сурья  серед збіговиська хмар!  Кожний із  двох стояв ніби в сяйві,  
утвореному навкруги розтягнутого до межі великого лука,  а тисячі стріл були ніби його променями. Обоє 
яскраво сяяли, нестерпні для ворогів у битві, немов два сонця при кінці світового періоду, готові спопелити 
весь всесвіт з усім рухомим і нерухомим. Обоє непереможні, обоє смертельні для ворогів, обоє шукаючи один 
одному загибелі, вправні вої — ті два найгідніших героя,  Карна і Пандава, зійшлися на великій прі, немов 
Індра із Джамбхою!

І ось,  озброєні великими луками, застосовуючи всяку чудесну зброю, почали вони, незмірно великі, 
разити людей, коней і слонів, а також один одного чудовими, жахливого виду стрілами. Тут, биті стрілами цих 
двох найгідніших мужів, прихильники куру та пандавів, зі своїми слонами, колісницями, кіннотою та пішими 
воями знову побігли врозтіч у всіх напрямках, як біжать мешканці лісу, охоплені страхом перед левом.

Тоді Дурьйодхана, Бходжа й син Субали, а також Кріпа з онуком Шарадвана — ці п’ятеро колісничних 
бійців,  ударили  смертоносними  стрілами  в  Завойовника  багатств  і  Ачьюту.  Завойовник  багатств 
найчудовішими стрілами в усіх їх одночасно розсік луки, сагайдаки, прапори, колісниці, убив коней і візників,  
а  ще  дванадцятьма  стрілами  вразив  Сина  сути.  Тут  налетіли  поспішно  на  Арджуну  сто  колісниць,  сто 
прагнучих  крові  слонів  і  кінноти,  наміряючись  погубити  його  шаків,  тукхарів  і  яванів,  разом  із 
найхоробрішими з камбоджів. Завойовник багатств, стрімко розтрощивши міццю своїх рук і бритвоподібними 
стрілами найкращу зброю в них у руках, відітнувши голови, вразивши слонів, коней і колісниці протиборчих  
йому воїв, винищив усю цю ворожу рать. Тут  з піднебесся пролунали звуки божественних сурм і вигуки:  
«Прекрасно!», видані радісними богами, а також упали на землю милостиві, гнані вітерцем, гарні й ароматні,  
чудові квіткові дощі.
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Бачачи це диво, яке відбулося на очах богів і людей, усі істоти сповнилися здивування, о царю! Тільки 
твій син і Син сути, обоє не відступаючі від раз ухваленого рішення, не відчували при цьому ні здивування, ні  
тривоги. А син Дрони, міцно взявши сина твого за руку, звернувся до нього з таким умовлянням: «Приборкай 
свій дух, Дурьйодхано, уклади мир з пандавами! Досить розбратів! Соромно сваритися! Наставник, знавець  
чудесної зброї, подоба самого Брахми, убитий, як і інші чоловіки-тури на чолі з Бгішмою! Я сам і мій вуй живі  
лише тому, що невразливі! Краще довгі роки прав ти цим царством разом із пандавами! Завойовник багатств  
зупиниться,  якщо я  втримаю його.  Джанардана теж не  бажає продовження  розбрату.  Юдхіштхіра завжди 
печеться про благо всього живого,  а  Врікодара та  Близнюки в усьому йому коряться!  Якщо ти й партхи 
домовитеся між собою, то всі  істоти,  з  волі  твоєї,  матимуть благо! Нехай уцілілі  царі  повернуться  у свої 
столиці!  Хай  утримаються  війська  від  ворожих  дій!  Але  якщо  ти,  о  володарю  людей,  ці  слова  мої  не 
сприймеш, то неминуче, убитий недругами в битві, гірко в цьому покаєшся! На очах у тебе й усього світу 
Увінчаний діадемою один здійснив таке, чого не зміг би ні Згубник Бали, ні Антака, ні Прачетас, ні великий 
цар якшів! Але Завойовник багатств володіє і  набагато більшими чеснотами! Він виконає все,  що я йому  
скажу,  і  буде  у всьому слухатися тебе!  Тож покорися,  о  царю, заради спокою цього всесвіту!  Ти завжди 
вшановував мене високими почестями, і я кажу з почуття великої дружби до тебе: якщо тільки ти зволиш  
виявити дружелюбність, я негайно ж зупиню Карну! Люди обізнані говорять, що друга або маєш від природи, 
або завойовуєш дружньою поведінкою, або підкуповуєш багатством, або підкоряєш собі своєю могутністю — 
ось чотири можливих способи, і всіма ними ти в силах розташувати до себе пандавів! Від природи вони —  
твої  близькі,  о  герою.  Підтримай  же  це  ще  й  дружнім  до  них  ставленням.  Якщо  вони,  бачачи,  що  ти  
заспокоївся, відновлять дружбу з тобою, то ти, о Індро земних Індр, неодмінно відповідай їм тим же!».

Вислухавши з  вуст  друга  ці  слова благої  поради,  він,  подумавши,  у глибокій тузі,  важко зітхаючи,  
відповідав: «Все так, як ти говориш, мій поважний друже, але послухай тепер, що я тобі скажу. Багато такого,  
що  дотепер  живе  у  мене  в  серці,  наговорив  цей  лиходій  Врікодара  в  мить,  коли,  немов  тигр,  убив  він 
Духшасану. Адже ти й сам був при цьому, то як же після цього можливий мир! І ти не смієш, о непохитний,  
сину нашого  наставника,  сказати  тепер  Карні:  «Утримайся  від  битви!».  Пхалгуна  вже  сильно  стомлений 
сьогодні, і Карна завдяки своїй силі неодмінно вб’є його!».

Неодноразово  повторивши  це  синові  Дрони,  щоб  переконати  його,  син  твій  потім  наказав  своїм 
військам: «Уперед! Вражайте цих недругів! Ось шумлять їхні стріли. То чому ж ви самі такі тихі?».

Так вістить розділ шістдесят четвертий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 5
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
І оскільки син твій, о царю, прийняв це згубне рішення, то двоє цих найкращих з людей, Вайкартана,  

Син  сути,  і  Арджуна,  обоє  на  колісницях,  запряжених  білими кіньми,  при  оглушливому звуці  мушель  і  
барабанів  зійшлися  в  бою.  Як  два  гімалайських  слона  в  пору  тічки,  виставивши  бивні,  схоплюються,  
суперничаючи за слониху, так стрімко й люто зійшлися два героя: Завойовник багатств і син Адхіратхи. Як 
хмара з хмарою, як, якщо б таке трапилося, гора з горою, — так зійшлися вони, обрушуючи один на одного  
потоки стріл, гримлячи колісьми, ляскаючи в долоні, дзенькаючи тятивами луків.  Як дві могутні гори, що 
зрушилися з місця з усіма своїми високими шпилями, деревами, чагарниками і рослинами, з усілякими на них 
іншими гірськими жителями, — так вони чудесною зброєю вражали один одного.

І тут почалася між ними велика пря, подібна тій, що була в давнину у володаря богів із сином Вірочани. 
Битва, яку іншим не витримати, при якій тіла й колісничних бійців, і візників були посічені стрілами, при якій  
текли рясні потоки крови. Як зрушені назустріч один одному, гнані вітром два величезних озера, переповнені  
різними  видами  лотосів,  риб  і  черепах,  оголошувані  криком  пташиних  зграй,  —  так  зійшлися  ті  дві 
прикрашені прапорами колісниці.  А ті  два колісничних бійця,  кожний з яких подібний виглядом і  рівний 
доблестю великому Індрі, — обоє стрілами, подібними ваджрі великого Індри, билися один з одним, немов  
великий Індра з Врітрою!

Обидва ті воїнства, з їхніми слонами, колісницями, кіннотою та піхотою, несучи на собі різнобарвні 
прикраси, одяг та вінки, а також ті істоти, що були в небесах, затріпотіли й голосно закричали від здивуванні, 
побачивши сутичку  Карни  з  Арджуною.  Вражені  битвою глядачі  здіймали  руки,  пальці  яких  міцні  наче 
ваджра, і видавали левині кличі в ту мить, коли син Адхіратхи, немов розлютований слон на іншого слона,  
кинувся на Арджуну, щоб убити його. І тут сомаки закричали Партсі: «Скоріше, Арджуно! Уперед — і вбий 
Карну! Одним  ударом  меча,  не  барячись,  знеси  йому  голову  і  розтрощи  всі  надії  сина  Дхрітараштри 
заволодіти царством!». А присутні там численні наші вої мовили Карні: «Уперед! Уперед! Вбий Арджуну, о  
Карно, і тоді знову партхи, одягнувши лахміття, надовго підуть у ліси!».

І спершу Карна вразив Партху десятьма великими стрілами, а Арджуна у відповідь десятьма гострими 
стрілами  поранив  його  у  бік.  Обоє  вони,  Син  сути  і  Арджуна,  у  бойовому  захваті,  прагнучи  вразити  
супротивника  у  найуразливіші  місця,  били один одного опереними,  гостро відточеними стрілами й серед 
битви грізно насувалися один на одного.

У цю мить великий духом Бгімасена, який не терпить образ, сповнився гніву, ударивши рукою об руку,  
закусивши губу,  пританцьовуючи на місці і наче викликаючи Арджуну на парі, він сказав: «Скажи, Носію 
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діадеми, як могло так статися, що Син сути перший уразив тебе десятьма великими стрілами? Колись ти в лісі  
Кхандава здолав все живе й дав насититися Агні — так уразь нині з тією ж рішучістю Сина сути, або я сам  
розтрощу його своєю палицею!».

Потім, бачачи, що короткі стріли Партхи відбиті супротивником, звернувся до нього також і Васудева:  
«Як сталося, скажи, о Увінчаний діадемою, що Карна сьогодні розтрощив своєю зброєю всю твою зброю? 
Чому ти до всього такий байдужий, що не зауважуєш навіть, який крик підняли, радіючи, ці каурави, о герою? 
Адже вони, стоячи за спиною Карни, бачили, як він відбивав твою зброю своєю! Повний рішучости, з юґи в 
юґу розтрощував ти зброю тамаса,56 бив був жахливих ракшасів, дамбходбгавів і асурів у численних битвах — 
з  тією ж рішучістю  вбий  нині  Сина  сути!  Або  ж  негайно,  зараз  же  відітни  цим диском  Сударшаною,  з 
гострими краями, яку я вручив тобі, голову ворога — як Шакра ваджрою відітнув голову своєму недругові 
Намучі! Повний великої рішучости, колись власкавив ти Бога в образі кирати — сповнись же нею знову, о  
герою, і вразь-но Сина сути з усіма його поплічниками! А всю землю, оперезану океаном, рясну багатствами,  
з містами на ній і селами, віддай, очистивши її від ворожих юрм, у володіння цареві Юдхіштхірі — і тим 
знайдеш собі незрівнянну славу, о Партхо!».

Спонукуваний до того Бгімою і Джанарданою, Арджуна поринув у спогади, побачив істинне своє «Я»,  
усвідомив  ту  мету,  заради  якої  з’явився  у  світ  великий  духом  Крішна,  і  так  відповів  Кешаві:  «Зараз  на  
погибель Карні й на благо всесвіту я покажу поглядам свою грізну чарівну зброю! Дайте мені на те свій дозвіл 
і ти, поважний, і боги, і Брахма, і Бгава, і всі, хто осягнув суть Вед!».

Сказавши такі  слова,  він змусив з’явитися зброю, що приводиться в дію волею, смертоносну «збою 
Брахми».  Потім удосталь наділений ратним запалом, Арджуна затьмарив стрілами всі  основні й проміжні  
напрямки.  Той  бик-бгарата  разом  випустив  сотні  сотень  стрімких  стріл!  Але  й  Вайкартана  серед  битви 
випустив тисячами рої стріл. Із шумом і дзенькотом обрушилися вони на Пандава, немов вилиті Парджаньєю  
потоки дощу! Грізний своєю міццю вершитель надлюдських діянь Карна, вразивши Бгімасену, Джанардану і 
Увінчаного діадемою трьома стрілами кожного, гучно видав страхітливий клич. Увінчаний діадемою, будучи  
сам поранений стрілами Карни, подивився також на Бгіму і Джанардану і, не стерпівши образи, випустив ще 
вісімнадцять  стріл.  З  них однією стрілою він поранив  Сушену,  чотирма — Шалью і  трьома — Карну,  а 
іншими десятьма влучно пущеними стрілами уразив  закованого в золоту збрую Сабхапаті.  І  той царевич,  
втративши голову, руки, коней, візника, лук і прапор, гепнувся, пошматований, додолу зі своєї найчудовішої з  
колісниць, немов підрубане сокирами дерево шала. Вразивши знову Карну трьома й вісьмома, двома, чотирма  
і десятьма стрілами, Арджуна розтрощив також чотири сотні слонів з воями на них, вісімсот колісниць, а ще  
тисячу коней з вершниками й вісім тисяч добірних піших воїв. І бачачи, як борються один з одним ті два 
головних у битві, найгідніших героя, згубники недругів, Карна й Партха, — всі істоти на землі й у небесах, 
притримавши своїх їздових тварин, застигли на місці, захоплені видовищем.

Раптом, надто сильно натягнута, з голосним звуком лопнула тятива лука Пандава. В ту ж мить Син сути  
обсипав Партху сотнею коротких стріл. А шістдесятьма гострими, оснащеними пташиним пір’ям, змоченими 
в оливі, подібними до змії, що скинула стару шкіру,  залізними стрілами вразив він Васудеву.  І тут сомаки  
кинулися тікати. Тоді, сповнившись шалу, Партха, весь поранений стрілами Карни, стрімко напружив тятиву  
свого лука і розвіяв пущені сином Адхіратхи стріли, прийнявши серед битви сомаків під свій захист. Птахи в  
піднебессі  не могли літати через пітьму,  вчинену переважаючою їх у швидкості  зброєю.  Легко,  немов би  
граючи, Партха простромив десятьма стрілами панцир Шальї. Потім, уразивши Карну дванадцятьма влучно 
пущеними стрілами, послав у нього ще сім. Важко вражений прямолітними, опереними, із силою пущеними з  
лука Партхи стрілами, весь поранений, з тілом, залитим кров’ю, засяяв Карна грізною величчю, немов Рудра,  
який приготувався завдати смертельного удару.

Тоді  син  Адхіратхи  поранив  трьома  стрілами  подібного  виглядом  Володареві  Тридцяти  богів 
Завойовника  багатств,  а  п’ятьма  подібними  до  полум’яних  змій  стрілами  простромив,  палаючи  жагою 
вбивства, тіло Ачьюти. Пробивши наскрізь обладунок Пурушоттами, ці стрімкі, позолочені, влучно й сильно 
пущені  стріли,  пішли  глибоко  в  землю,  і  здійснивши  там  омивання,  направилися  назад  до  Карни.  Але 
Завойовник багатств п’ятьма швидкими, влучними, бритвоподібними стрілами розщепив кожну з них натроє. 
Упали вони на землю, і були то, як виявилося, великі змії, сподвижники сина Такшаки.

Тут  Увінчаний  діадемою  запалав  гнівом,  немов  вогонь,  що  спалює  суху  траву.  Смертоносними, 
полум’яно-блискучими,  пущеними з відтягнутої  до самого вуха  тятиви стрілами,  вразив він Карну в самі 
осередки життя. Захитався Карна, але, будучи наділений надзвичайною силою духу, завдяки їй все ж устояв.  
У цю мить, коли сповнився гніву Завойовник багатств, через потоки стріл, ні сонячного світла, ні колісниці  
Карни, ні  основних і проміжних сторін світу не стало видно, о царю! Все небо,  здавалося,  було встелене  
мжичкою і туманом. В одну мить, о царю, той найхоробріший з героїв, бик серед куру,  Савьясачин, віддав 
смерті всіх «охоронців стіп» і «охоронців коліс», «охоронців спереду» і «охоронців тилу», а також дві тисячі 
кращих  з  числа  куру  героїв,  доблесних,  згуртованих  воєдино  і  керованих  Дурьйодханою,  відважних 
колісничних бійців, з усіма їхніми конями, візниками та колісницями. Тут сини твої та інші вцілілі каурави 
кинулися тікати, залишивши Карну одного, кинувши напризволяще своїх убитих і поранених стрілами, які  
жалібно стогнали, синів і батьків.
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Але Карна, хоч він і бачив, як змучені страхом куру покинули його і весь простір навколо спорожнів, не  
здригнувся, а, навпроти, стрімко атакував Арджуну, о бгарато!

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

Р о з д і л  6 6
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Втікаючи  під  натиском  стріл  Арджуни  з  поля  бою,  розбиті  війська  кауравів  зупинилися  і  здаля 

спостерігали за тим, як діє сяюча немов блискавка зброя Завойовника багатств.  А та зброя,  яку Арджуна  
застосував у великій битві на погибель Карні, одного за одним поглинала відважних воїв, роблячи в небі і у 
піднебессі безперервний шум. Однак Карна, згубною для недругів, наділеною величезною міццю, отриманою 
ним колись від Рами  «зброєю Атхарванів» 57 розвіяв ту полум’яну зброю Арджуни й самого Партху вразив 
гострими стрілами. І закипіла тут велика січа між Арджуною і сином Адхіратхи, о царю, які разили один  
одного стрілами, немов два слони — грізними ударами бивнів.

І ось Карна поклав серед битви на тятиву смертоносну для ворогів, гостро відточену, вогняну, яскраво 
палахкотливу, гладко відполіровану, змієголову, яка походить з роду Айравати, повну пекучої отрути стрілу,  
котру уже дуже давно беріг він на випадок зустрічі з Арджуною, та якій постійно віддавав шану, тримаючи її 
у  золоченому  очеретяному  футлярі,  у  сандаловому  порошку.  Нею  мав  намір  він  у  битві  знести  голову 
Пхалгуні. Бачачи, що Вайкартана вже готовий пустити стрілу, великий духом цар мадрів сказав йому: «Не  
долетіти цій стрілі, о Карно, до шиї Арджуни. Спробуй узяти іншу, ту, що дійсно здатна знести голову!». А  
Карна,  очі  якого  налилися  кров’ю  від  гніву,  приготував,  незважаючи  на  його  слова,  лук  для  пострілу  й 
відповідав йому: «Знай, о Шальє, що Карна ніколи не прицілюється двічі! Подібним мені героям, крутійство 
не до лиця!».  Сказавши ці  слова,  він випустив  з  лука  цю стрілу на ім’я  Балахака,  якій він стільки років 
віддавав шану. І посилаючи поспішно ту потужну стрілу в ціль, він крикнув: «Смерть тобі, Пхалгуно!».

Помітивши, що Карна накладає на тятиву ту стрілу-змію, Мадгава, найсильніший із силанів, ногами 
щосили вперся в днище колісниці. Колісниця глибоко вгрузла в землі, а коні впали на коліна, і тому стріла 
збила лише діадему з голови велемудрого Арджуни.

І ось Син сути, стрілою, пущеною із силою, гнівом і  превеликим старанням, збив з голови Арджуни 
прославлену на землі, на небі, у піднебессі й у водах прикрасу вершини його тіла — діадему, яка сяяла мов 
полум’я, сонце, місяць або планети, та була багато оздоблена безліччю самоцвітів, перлів і срібла, і яку колись  
силою  тапасу,  з  великою  ретельністю  виготовив  для  Пурандари  сам  син  Бхувани  (Вішвакарман).  Цю 
дорогоцінну,  яка  вселяє  страх у серця  ворогів,  яскраво сяючу,  благу для  власника,  запашну діадему,  сам 
задоволений володар богів дарував Кірітіну, який винищував тоді недругів небожителів. Ні Хара, ні Володар 
вод, ні Акхандала, ні Охоронець скарбів зі своїми найчудовішими Пінакою, арканами, ашані й стрілами, не 
змогли б заподіяти цій діадемі шкоди — а Вріша збив її потужним ударом тої стріли-змії! Випромінююча 
сяйво, палаюча у вогні зміїної отрути, чудесна, улюблена діадема Партхи впала, вражена найчудовішою зі  
стріл, на землю, немов палаюче сонце скотилося з Гори заходу.

Отже,  стріла-змія  із  силою збила з  голови Арджуни  прикрашену безліччю самоцвітів  діадему,  наче 
ваджра великого Індри знесла величну вершину гори зі зростаючими на ній деревами у квітах і ніжній зелені.  
І, здавалося, вихор ударив разом по землі, піднебессю, небу й водам — таким пролунав тоді у світах звук,  
чуючи який люди застигали нерухомо на місці або, вражені, падали додолу. Тоді, пов’язавши волосся білим  
шматком тканини, Арджуна незворушно став перед своїм ворогом. І завдяки цій прикрасі на його голові, яка  
вся нібито променилася світлом, засяяв він немов Гора сходу.

А  Балахака,  великий,  грізний  змій,  сяйвом  подібний  до  Сонця  і  Пожирателя  жертв,  закоренілий  у  
ворожнечі своїй до Арджуни, спрямований рукою Карни, ударивши в діадему, відлетів пріч і сказав Крішні: 
«Знай, що я зробив нині це лиходійство, піддавшись злості, породженій в мені вбивством моєї матері!». Тоді  
Крішна  серед  битви  мовив  Партсі:  «Вбий  цього  змія,  твого  заклятого  ворога!».  Почувши  ці  слова 
Мадгусудани, Володар лука Гандіви, грізний для ворогів лучник запитав: «Хто цей змій, який по своїй волі  
кинувся на мене — ніби прямо в пащу Гаруди?».

К р і ш н а  в і д п о в і в :
Коли ти, тримаючи в руках лук,  власкавив Яскравосяйного Агні в лісі Кхандава, цей перевертень із  

тілом, знівеченим стрілами, полетів по небу. Мати ж його була вбита.
Тоді Джишну, зневаживши іншими ворогами, шістьма гостро відточеними стрілами розсік того змія, що 

навскіс летів по небу, і той, з розрубаним тілом звалився на землю. В ту ж мить Карна, скоса глянувши на  
Завойовника багатств, уразив того найхоробрішого з мужів десятьма заточеними на камені, прикрашеними 
павиним оперенням стрілами. А Арджуна,  поранивши недруга дванадцятьма гострими, від вуха пущеними 
стрілами, пустив у нього, знову натягнувши лук до самого вуха, люту, як отруйна змія, залізну стрілу. Точно 
пущена Арджуною, та найчудовіша зі стріл пробила ошатний обладунок Карни і, як би вилучаючи з нього  
життєві сили, випила його крови, а потім, з оперенням, обмоченим кров’ю, пішла в землю.

Від удару тої стріли Вріша скипів гнівом, немов великий змій, якого вдарили ціпком, і стрімко випустив 
безліч  найчудовіших  стріл,  як змія вивергає  смертельну отруту. Дванадцятьма  стрілами  вразив  він 
Джанардану і дев’ятьма — Арджуну. Потім, прохромивши Пандава ще однією грізною стрілою, Карна видав 
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голосний клич і розсміявся. Не міг гнівливий Пандава спокійно спостерігати його веселощі. Й ось, знавець 
уразливих місць, він,  наділений доблестю Індри, вразив тоді  недруга опереними стрілами в самі осередки 
життя, як Індра колись усією міццю вразив Балу. Потім Арджуна послав у Карну ще дев’яносто смертоносних, 
подібних жезлу Антаки, стріл, і той, важко поранений, захитався, немов гора, розколота ваджрою. Від удару 
оперених стріл, пущених Завойовником багатств, його головний убір,  прикрашений кращими самоцвітами,  
золотом і добірними діамантами, разом з його чудовими вушними сережками злетів на землю. Його чудовий,  
сяючий дорогоцінний панцир, що протягом довгого часу старанно виготовляли наймайстерніші ремісники,  
Пандава  в  одну  мить  розбив  стрілами  на  безліч  шматків.  Позбавивши  Карну  чудовими  стрілами  його 
обладунку,  гнівний Арджуна вразив його потім ще  чотирма стрілами. і, поранений своїм недругом,  Карна 
відчував такий біль, який відчуває хворий від розладу співвідношень тілесних першоелементів: жовчі, флегми 
й вітру. Арджуна, однак, продовжував поспішно разити Карну безліччю найчудовіших гострих стріл, які із  
силою, старанням і ретельністю випускав зі свого в колесо зігнутого лука. Він знову простромив йому самі 
осередки життя.  Важко  поранений грізно-стрімкими,  різноманітної  форми,  гострими,  опереними стрілами 
Партхи, Карна сяяв красою, немов гора, червона від мінералу в ній, яка під час зливи скидає з себе каскадами 
червону воду.

Увінчаний діадемою обсипав Карну,  з конями його і колісницею стрілами з наконечником «телячий 
зуб»,  о  бгарато.  напруживши  всі  сили,  він  затьмарив  позолоченими  стрілами  всі  сторони  світу.  Вкриті 
стрілами «телячий зуб», широкі, міцні груди сина Адхіратхи були прекрасні, немов гора поросла квітучими 
ашоками, палашами, шалмалами та безліччю тріпотливих на вітрі сандалових дерев. З безліччю стріл в тілі,  
Карна в тій битві, о володарю народу,  був чудовий, як гора Махендра, що буяє прекрасними карнікарами,  
порослими на вершинах і схилах. Випускаючи з лука сонми стріл, Карна, якому ці безлічі стріл служили ніби  
променями, красувався, немов мідно-червоне сонце у сяйві червоних променів, спрямованих до Гори заходу.  
Але гострі стріли, пущені рукою Арджуни, зустрічаючи в небі подібні до величезних змій полум’яні стріли,  
пущені рукою сина Адхіратхи, всі їх розтрощували.

Раптом, одне з коліс його  загрузло в землі.58 І коли, внаслідок прокльону брахмана, колісниця його, 
загрузнувши, захиталася, а думка про зброю, отриману колись від Рами, покинула свідомість, Син сути серед 
битви впав духом. Не в силі упокоритися з усіма цими нещастями, він, розмахуючи руками, почав докоряти 
дхармі: «Знавці дхарми завжди повторюють, що вона береже поборників своїх від лих. Нині вона настільки  
низько впала, що не зберігає відданих моїх друзів, і я схильний думати, що дхарма не завжди дає захист!».  
Поки він так говорив, і коні його, і візник валандалися з боку вбік, сам же він був зовсім вражений ударами  
зброї Арджуни. Поцілений у самі осередки життя, не усвідомлював він уже, що йому варто робити, тільки 
знову й знову серед битви приймався гудити дхарму.

І все ж Карна зумів у тому бою вразити Партху трьома найзлішими стрілами в руку, а потім простромив  
його ще сімома. Тоді Арджуна пустив у нього сімнадцять пекуче-лютих, невідворотних, грізних, подібних  
полум’ю або ашані Індри стріл. Простромивши Карну, вони, грізно-стрімкі, упали на землю. Карна, чий дух 
був уже похитнувся, тоді вкрай напружив усі сили. Могутнім зусиллям волі він опанував собою і викликав 
«зброю Брахми». Тоді Арджуна призвав закляттями «зброю Індри». Заклявши мантрами Гандіву, його тятиву 
та стріли, Завойовник багатств вилив зливи стріл, як виливає дощі Пурандара. Ті сповнені гнівного запалу,  
потужні  стріли, злітаючи з колісниці Партхи, невидимі в польоті,  потім ставали видимими вже лише біля 
самої колісниці Карни. Колісничний боєць Карна, хоча вже лише зовсім поруч із собою побачив ці спрямовані  
на нього стріли, проте всі їх відбивав. Герой з роду Врішни, бачачи, що супротивник розтрощує всю їх зброю, 
сказав  тоді:  «О  Партхо,  застосуй  найпотужнішу  зброю!  Всі  твої  стріли  відбиває  Радхейя!».  І  Арджуна,  
заклявши мантрами, пустив тоді в хід «зброю Брахми». Накривши Карну з усіх боків хмарою стріл, Арджуна 
повалив його в сум’яття, але, сповнившись гніву, Карна зумів-таки найгострішими стрілами розсікти тятиву  
його лука. Пандава зняв цю тятиву, освятивши, натягнув іншу і обсипав Карну тисячами полум’яних стріл.  
Так швидко проробив це Арджуна, що Карна не встиг і помітити серед битви, коли лопнула в супротивника  
тятива й коли він замінив її. То було, воістину, подібно диву! І все ж Радхейя відбив своєю зброєю зброю 
Савьясачина, виявивши всю свою доблесть він навіть став брати гору над Партхою!

Тут Крішна, бачачи, що Арджуну поранено зброєю Карни, сказав Партсі:  «Застосуй  найкращу свою 
зброю!». Тоді Власник діадеми, Завойовник багатств, взявши іншу, пекучу немов полум’я чи зміїна отрута  
чарівну стрілу,  цільно-залізну,  що зветься «зброєю Рудри»,  приготувався пустити її  у ворога. І в цю мить 
великої битви земля поглинула одне з коліс колісниці Радхейї.

Карна, коли колесо його колісниці загрузло в землі, пролив у безсилому гніві сльози і сказав Арджуні:  
«Потерпи трохи, о Пандаво! Ти бачиш, з волі долі загрузло колесо у мене серед ратного поля. Тож відвернись,  
о Партхо, від думки убити мене, гідної лише негідника! Герої ніколи не наносять удару в битві тому, у кого  
розпущене і спадає на обличчя волосся, тому, хто повернувся спиною, або брахманові, або тому, хто у знак  
покірности склав долоні, хто просить пощади або кинув зброю, тому, кого осягла нещаслива випадковість, о 
Арджуно, тому, хто залишився без стріл, у кого впав обладунок, випала з рук або зламалася зброя. Цар ніколи  
не вчинить так стосовно царя! Адже ти — найвідважніший герой, о Каунтейє: тому почекай трохи, поки я не  
витягну із землі колесо,  о Завойовнику багатств! Не личить тобі,  який стоїть на колісниці,  убивати мене,  
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котрий стоїть на землі! Я не чекаю зла ні від Васудеви,  ні від тебе, о Пандаво! Адже ти за народженням 
кшатрій, продовжувач великого роду. Пам’ятаючи заповіді дхарми, почекай трохи, о Пандаво!»

Так вістить розділ шістдесят шостий у Карнапарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 7
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
І тоді, стоячи на колісниці, сказав Васудева: «Не випадково, Радхейє, ти згадав про дхарму! Завжди так  

буває, що люди підлі, упалі духом у біді, звинувачують провидіння, а не власні кепські вчинки! Але коли ти, і  
Суйодхана, і Духшасана, і Шакуні, син Субали, витягли Драупаді, одним-єдиним одягом укриту, у Зал Зборів, 
— тоді ти не пам’ятав про дхарму, о Карно!

Коли Шакуні, майстерний гравець, обігравав у Залі Зборів недосвідченого в грі Юдхіштхіру, сина Кунті,  
— де тоді  було  твоє благочестя?!  Коли ти насміхався в  Залі  Зборів над Крішною, котру віддали,  в пору 
нечистоти її, у владу Духшасани, — де тоді було твоє благочестя?! Коли ти, зажадавши володіння царством,  
уповаючи на допомогу царя Гандхари, кинув Пандаву виклик на гру — де тоді було твоє благочестя?!».

Коли  сказав  ці  слова  Васудева  Радхейї,  Пандава,  Завойовник  багатств,  пригадав  усе,  що  відбулося 
раніше, і сповнився лютого гніву. І від гніву, з усіх пор його тіла вирвалося полум’я лютого бойового запалу.  
То  було  подібно  диву,  о  великий  царю!  Побачивши  це,  Карна  магією  «зброї  Брахми»  знову  обсипав  
Завойовника багатств стрілами, а сам у той час щосили намагався витягти колісницю із землі. Але, відбивши  
його зброю своєю, знову почав разити його Пандава. І послав тут Каунтейя в Карну найулюбленішу свою 
зброю,  «зброю  Джатаведаса»,  і  запалала  вона  яскравим  полум’ям!  Тоді  Карна,  приборкавши  те  полум’я 
«зброєю Варуни», потім за допомогою створених нею хмар, огорнув усі сторони світу мороком, наче то був  
непогідний день! Але не зніяковів доблесний син Панду, застосував «зброю Ваю» і на очах у Радхейї розвіяв 
усі ті хмари!

Прекрасний  був  прапор  Карни  зі  знаком  «Слоняча  попруга»,  прикрашений  золотом,  перлами, 
самоцвітами  та  діамантами,  виготовлений  довгою  і  ретельною  працею  наймайстерніших  з  ремісників,  
виглядом своїм зухвалий для погляду. Завжди надавав він відвагу твоїм військам і вселяв жах у ворогів, бо,  
належачи подобі самого Адітьї, славний він у всьому світі, а сяйвом рівняється місяцю, сонцю й полум’ю! І  
ось Увінчаний діадемою, великий духом герой, приклавши все своє старання, розтрощив цей полум’яніючий 
пишнотою прапор великого колісничного бійця, сина Адхіратхи, гострою, з підковоподібним наконечником,  
позолоченою стрілою. Разом з тим прапором упали у безодню суму і серця кауравів. Загинули їх дхарма, слава 
і надія на перемогу, й лише усюди, о поважний, лунав голосний лемент: «Ой, леле!».

Тоді, на погибель Карні, Партха, син Панду, поспішно витяг із сагайдака зброю «Анджаліка», подібну 
ваджрі Махендри й жезлу Анали, воістину — немов найкращий із променів Тисячопроменистого, яка вражає  
самі  осередки життя,  змащена кров’ю і  плоттю,  найдорогоцінніша,  схожа на Сонце і  Вайшванару,  та  яка 
розлучає з життям людей, коней і слонів, шестикрила, довжиною в три лікті, грізно-стрімка, невідворотна,  
полум’яною міццю своєю рівна ашані Тисячоокого, непереборна мов кровожерливий демон, подібна Пінаці  
Шиви та диску Нараяни, страхітлива і згубна для всього живого. Поклавши на свій лук ту велику,  чудову  
стрілу, натягнувши Гандіву й дзенькаючи тятивою, знавець мантр сказав: «Ось я наклав на тятиву стрілу, що є 
великою, неперевершеною зброєю, простромлює тіла і уносить життя ворогів! Я віддавався подвижництву, я 
власкавлював наставників і завжди прислухався до всіх бажань моїх друзів, отож, якщо сказане істинно, то  
нехай ця шанована мною стріла, з міцно насадженим наконечником, уразить на смерть ворога мого Карну!».

Сказавши це, Завойовник багатств спустив з тятиви, на погибель Карні, люту, грізну немов чаклунський 
обряд  Атхарванів  та  Ангірасів,  полум’яну,  згубну  в  битві  навіть  для  самої  смерті  стрілу.  При  цьому,  
полум’яніючи запалом битви, Увінчаний діадемою говорив: «Хай принесе ця стріла мені перемогу!  Нехай  
кровожерлива, пишнотою подібна до сонця й місяця, відішле нарешті вона Карну в оселю Ями!».

І ось прикрашений вінками й діадемою Арджуна,  всім виглядом виявляючи радість, кровожерливий, 
бажаючи Карні смерти, вразив тою переможною, сяючою наче сонце й місяць, найчудовішою стрілою свого  
ворога. Сяйвом рівна висхідному сонцю, подібна сонцю у зеніті осені, голова того ватажка воїнств упала на  
землю, як криваво-червоний диск сонця падає долі з Гори заходу.

Прив’язана до несказанно-прекрасного тіла вершителя піднесених діянь, яке постійно споживає розкіш і  
задоволення, голова, розлучилася з ним із великим зусиллям, як багатий господар розлучається з улюбленим  
будинком.  Покалічене  стрілами,  безжиттєве,  позбавлене  панцира,  високе  тіло  Карни  звалилося  додолу,  
виливаючи кров з ран, як падає розтрощена блискавкою вершина гори, виливаючи води, обагрені червоним  
піщаником. Вогняне сяйво, яке вийшло з тіла поваленого Карни, його духовний запал, пронизав усе небо, і всі  
смертні вої бачили це диво, о царю, в час, коли був убитий Карна.

Побачивши, що Карну вбито й лежить він нерухомий, задоволені сомаки разом з іншими військами  
здійняли великий шум. Одні з радощів сурмили у сурми, розмахували руками і  одягом, інші, сповнені сили 
вої,  обійнявшись, танцювали, кричали і розмовляли, дивлячись на вбитого, лежачого на землі, поваленого  
стрілою з колісниці Карну,  подібного до вогню, погаслому від сильного пориву вітру,  коли по закінченні  
жертвопринесення він догоряв у своєму вогнищі.
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Залите  потоками  крови,  суцільно  поранене  тіло  Карни,  здавалося,  наїжачилося  стрілами  —  наче 
Аншуман розкинув свої промені! Палаючими стрілами-променями спалював він воїнство ворога, але могутній 
Час-Арджуна звів таки Солнце-Карну до заходу. Як сонце, ховаючись при заході, несе із собою і своє сяйво, 
так полетіла й та стріла, уносячи із собою життя Карни. В останню варту того дня, о поважний, відсічена 
зброєю «Анджаліка» голова Сина сути й тіло його гупнули додолу. На очах у всіх військ, стріла недруга вмить 
розлучила з тілом голову Карни.

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Побачивши, що відважний Карна, поранений стрілами, з тілом, заплямованим кров’ю, недвижно лежить 

на землі, цар мадрів на колісниці зі зрубаним прапором вийшов з поля бою. Коли впав Карна, важко поранені,  
змучені страхом каурави кинулися навтікача, раз у раз оглядаючись на величезну, полум’яніючу тілом мавпу 
на прапорі Арджуни. А голова Карни, у діяннях рівного Тисячоокому, прекрасна, з ликом, подібним лотосу з 
тисячею пелюсток, упала на землю, як тисячопроменисте сонце закочується наприкінці дня.

Так вістить розділ шістдесят сьомий у Карнапарві 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 :
Шалья, котрий бачив, як війська кауравів при сутичці Карни з Арджуною були всі розтрощені стрілами,  

зустрів Дурьйодхану, що був рушив назустріч йому і показав тому, у віщо перетворилося поле бою, о бгарато!  
Подивившись  на  своє  військо,  у  якому не  було  вже  Сина  сути,  в  якому побито  було  багато  вершників,  
колісниці  та слони, Дурьйодхана,  всім виглядом показуючи страждання,  зі  слізьми на очах,  почав шумно  
зітхати. Щоб подивитися на лежачого на землі, пораненого стрілами, обагреного кров’ю Карну — як на сонце, 
що впало з небес, — усі, хто був там, зібралися довкола нього. І твої прихильники, і недруги — всі або раділи,  
або жахалися, або поринали у спогади, а інші були просто знетямлені від скорботи. Кожний поводився так,  
який він був вдачею. Але більшість кауравів, довідавшись, що Карну вбито Завойовником багатств, міць його  
розтрощена, ушкоджені обладунок, прикраси, одяг і зброя, кинулися тікати, немов череда корів, яка прийшла 
у повне сум’яття при загибелі бика-ватажка.

Побачивши, що Карна, який вчинив був ворогам страшне побоїще, убитий, немов слон — гривастим 
левом, Арджуною, і простягнений на землі, цар мадрів зі страху поспішно помчався геть на своїй колісниці.  
Володар мадрів, розум якого скаламутився, на своїй колісниці, без прапора, швидко під’їхав до змученого  
розпачем Дурьйодхани і,  зав’язавши з ним бесіду,  сказав такі  слова:  «Військо твоє подібне царству Ями. 
Загинули кращі з воїв, що боролися на слонах, конях і колісницях. Зійшовшись у бою з іншими чоловіками,  
конями і слонами, подібними до вершин гір, всі вони лягли трупом. Не бачено ще, о бгарато, битви, подібної 
тій, що була сьогодні в Карни з Арджуною! Зійшовшись із ними віч-на-віч, Карна затьмарив величчю двох 
Крішн і всіх інших твоїх недругів. Однак доля, що влаштовує все по примсі своїй, зберігає пандавів і шкодить 
нашим. Всі герої, які дбали про здійснення твоєї заповітної мрії, переможені й убиті ворогами! Рівні величчю, 
доблестю, відвагою й міццю Кубері,  Вайвасваті,  Васаві,  а також Володареві  вод,  добре наділені  безліччю 
всіляких чеснот герої, Індри людей, кого майже неможливо погубити, які піклувалися про твоє благо, убиті в 
битві пандавеями! Але не засмучуйся про те, о бгарато, така воля долі! Удача завжди змінюється невдачею,  
вона не може тривати вічно!».

Вислухавши  ці  слова  Володаря  мадрів,  Дурьйодхана  із  засмученим  серцем,  майже  не  сприймаючи 
навколишнє, всім виглядом виявляючи страждання, оглянув духовним поглядом свої провини і почав важко 
зітхати. До нього, що перебуває в безмовному роздумі, нещасного, важко стражденного, Артаяні звернувся з 
такою скорботною мовою: «Дивися,  ось перед тобою грізне поле бою, покрите тілами полеглих героїв — 
піших, кінних і на слонах! Повалено могутніх слонів, подібних до гір, тіла їх суцільно зранені, осередки життя  
вражені  стрілами.  У  сум’ятті  випустили  вони  дух,  навколо  ж  безладно  розкидані  їхня  збруя,  зброя, 
спорядження та тіла воїв-вершників! Тіла тих слонів, у золотих вінках, залиті потоками крови, зламані анкуші  
й піки погоничів, дзвіночки та прапори. Вони подібні Індрам гір, ураженим ваджрою, на яких розтрощені всі  
скелі, звірі, дерева та кущі! Повалено й простромлено стрілами коней, інші з них важко дихають і вивергають  
із пащі кров, видають сумне іржання, жалібно стогнуть, безумно поводять очима, гризуть землю! А поруч 
лежать поранені вої, що боролися верхи на конях і на слонах. В одних ще жевріє життя, інші вже випустили 
дух!  Покрита  трупами людей,  коней,  слонів  і  розтрощених колісниць,  жахливе  видовище  виявляє  собою 
земля,  начебто велика ріка Вайтарані!  Ось на землі лежать,  здригаючись у передсмертних муках,  слони з  
розрубаними хоботами й ногами, тріпотливими простягненими тілами їх, а також славні вершники, колісничні  
бійці,  погоничі слонів і  піші вої,  які  грудьми прийняли удари ворогів,  чий одяг порваний, зламана збруя,  
прикраси і зброя, ними покрита земля, немов погаслими вогнищами! Усюди постають погляду тіла могутніх 
воїв, тисячами полеглих під ударами стріл, позбавлених свідомости, які лише час від часу зітхають, покрита  
земля, немов загасаючими вогнями! Начебто на землю впали з неба яскраво-палаючі комети, начебто земля — 
це саме чисте нічне небо, вкрите полум’яніючими небесними тілами!

Простромивши наскрізь тіла людей, коней і слонів, стріли, які вилетіли з рук Карни і Арджуни, пішли в 
землю,  мов величезні  змії  стрімко заповзають  у  свою нору!  Завалена розтрощеними колісницями,  тілами 
людей, коней і слонів, яких Завойовник багатств і Син сути вразили на шляху своєму полем прі, земля стала 
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непрохідна! Усюди лежать тіла воїв і розтрощені ударами найчудовіших стріл колісниці, в яких візники та  
коні вбиті, зброя та прапори зламані, розбиті передки, колеса, осі, ярма й потрійні бамбукові дишлі, розпущені 
вузли кріплень, поламані залізні скоби і дерев’яні шипи, розтрощені сагайдаки й лави, розорені прикрашені  
золотом і самоцвітами короби. Встелена ними земля подібна до осіннього неба, вкритого хмарами! Юрби 
людей, коней, слонів, хмари прикрашених, чудово споряджених колісниць, що втратили своїх візників і тепер  
мчаться  туди,  куди  несуть  їх  стрімкі  коні,  налітаючи  на  безліч  інших  воїв,  які  швидко  рискали  полем,  
знищують їх на порох. Падають на землю булави, вкриті тонким золотом, бойові сокири, палиці, відлиті з  
м’якого металу, блискучі мечі без піхов, дрюки, обкладені золотими пластинками, позолочені луки, стріли з  
оперенням із чистого золота, витягнуті з піхов блискаючі жовті двосічні мечі, золотаві дротики та кинджали,  
парасолі, опахала з хвостів яків, мушлі, що блискають золотом і помережані чудесними квітами вінки, слонячі  
попони упереміш с прапорами і одягом воїв, діадеми, гірлянди, блискучі корони. Усюди розкидані опахала,  
слонячі попони, намиста з добірних перлів з дорогоцінними каменями, шийні гривни, браслети для передпліч  
і зап’ясть, нашийні прикраси нішка із золотими нитками, найчудовіші самоцвіти, перли, золото й діаманти,  
дорогі камені, що володіють усілякими щасливими магічними властивостями, а також звиклі до безмежної  
розкоші тіла героїв і голови їх з місячними ликами! Розлучившись із тілами та вбранням, із плотськими й 
духовними  радостями,  отримавши  велику  заслугу  за  свою  вірність  дхармі,  герої  пішли  зі  славою  в  
приготовлені їм посмертні світи!».

Сказавши  це,  Шалья  замовк.  А  Дурьйодхана,  чий  розум  був  потьмарений  скорботою,  важко 
страждаючи, зі слізьми на очах, не усвідомлюючи що відбувається, повторював тільки: «Карно!  О, Карно!». 
Тоді всі Індри людей, на чолі із сином Дрони, дружно утішаючи Дурьйодхану, направилися до табору, раз у 
раз оглядаючись на полум’яніючий славою величезний прапор Арджуни. Земля, зрошена червоною кров’ю,  
стікаючою з тіл людей, коней і слонів, сяяла красою, наче якась прекрасна жінка у червоному одязі, вінках і  
прикрасах із червоного золота. В цю грізну мить, побачивши все що відбувається, каурави, які являли собою 
досить барвистий вигляд, — бо обличчя їх не впізнати було через кров, не встояли на бойовищі, й тому усі  
світи богів  були  для них загублені.  Украй пригноблені  загибеллю Карни,  закричали вони:  «О,  Карно! О, 
горе!». І, дивлячись на криваво-червоний диск сонця, поспішно кинулися до свого табору, о царю!

А Карна,  тіло якого простромили пущені з Гандіви золотокрилі, гострі, напоєні кров’ю стріли, хоча і 
вбитий, простягнений на землі, був все-таки прекрасний, немов сонце у вінку своїх променів! Тут жалісливий 
до  відданих  шанувальників  своїх,  володар  Вівасван,  чиє  тіло  придбало  в  цей  призахідний  час  криваво-
червоний колір, торкнувся своїми променями-руками вкритого кров’ю тіла Карни і вийшов потім до далекого 
океану,  для того щоб зробити  в ньому омивання.59 Побачивши це, сонми богів і  святих мудреців негайно 
розійшлися по своїх оселях і всі інші істоти, подумавши, також пішли кожна своєю дорогою — хто на небеса, 
хто на землю. Довідавшись про ту чудову, жахливу для всього живого битву між найпершими в роду Куру 
героями, Завойовником багатств і сином Адхіратхи, всі істоти, сповнені здивування, оспівуючи хвали героям, 
пішли кожна своїм шляхом.

Хоча  Радхейя,  убитий,  і  позбувся  життя  в  цьому побоїщі,  хоча  панцир  його  й  був  весь  посічений 
стрілами, царствена пишнота все ж не покинула героя! В усіляких прикрасах, а на передпліччях — браслети із  
чистого золота, убитий Вайкартана лежав на бойовищі, немов покрите молодими пагонами дерево, о царю! 
Сяючий подібно найкращому золоту, полум’яний наче вогонь, обпаливши спершу жаром своєї зброї пандавів 
і панчалів, о царю, той чоловік-тигр, разом із синами його, був, однак, приборканий ратним запалом Партхи! 
Вріша,  що на прохання шукачів  багатства відповідав:  «Даю!» і  ніколи не говорив:  «Ні!»,  хто завжди був 
доброчесний  і  оточений  доброчесними чоловіками,  — він  нині  вбитий  у  двобої!  Той,  хто  був  настільки 
великий духом, що ні в чому не відмовляв брахманам, навіть якщо потрібно було віддати все надбання своє і  
саме життя, хто був завжди улюблений людьми, щедрим дарувальником і сам радувався можливості робити 
дарування, — той пішов на небеса, несучи із собою надію на перемогу, благо й останню опору твоїх синів!

Коли впав  Карна,  перервали свій біг потоки, затьмарене сонце схилилося до заходу, і, планета що не 
поступається  полум’яністю  сонцю,  дитя  Ями,  по  своїй  кривій  орбіті  піднялася  високо  в  небо,  о  царю! 
Розколовся небозвід,  заволала земля,  раптово повіяли люті  вітри,  сторони світу задимилися й спалахнули 
яскравим полум’ям, океани схвилювалися і заревли, багато гір з гаями на них заколивалися, сонми живих 
істот  раптом  відчули  небувалі  муки,  о  поважний,  а  Бріхаспаті,  пригнітивши  Рохіні,  сяйвом  уподібнився 
Сонцю й Місяцю.60 Коли впав Карна, не розрізнити було напрямків, все небо вкрив морок, земля тряслася, 
падали з неба полум’яно-червоніючі комети, і «нічні блукачі» сповнилися великої радости! Коли Арджуна 
бритвоподібною стрілою зніс сяючу лицем, немов місяць, голову Карни, тоді почулися лементи: «О, горе!  
Горе!», безперестану виголошувані істотами в небі, у піднебессі й тут на землі!

Убивши на  прі  недруга  свого  Карну,  шанованого  людьми,  богами  і  гандхарвами,  Арджуна  Партха 
засяяв  неперевершеним  ратним  запалом,  немов  Тисячоокий,  здолавши  Врітру.  І  тепер  на  колісниці,  що 
гримотить ніби купа хмар, і блискає немов осіннє сонце в зеніті, оснащеній прапорцями й грізно ревучим на  
вітрі прапором, та сяє як сніг, місяць, біла мушля або кришталь, прикрашена золотом, перлами, самоцвітами,  
діамантами і коралами, неперевершено стрімка, — ті двоє найбільших з людей, Пандава і Згубник Кешина,  
подібні  до  сонця  і  вогню,  роз’їжджали  по  бойовищу,  підносячись  над  ним,  не  відаючи  страху  й  сяючи  
величчю  немов  на  одній  колісниці  Вішну  і  Васава.  Гуркотом  коліс  і  звуком  ударів  тятиви  об  п’ясть 
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примусивши недругів втратитися величі, винищивши потоками стріл безліч кауравів, той, на чиєму прапорі  
мавпа, і той, на чиєму прапорі найгідніший з пернатих, щосили засурмили у свої дзвінкі мушлі, скидаючи у  
зневіру серця ворогів. Взявши в руки обтягнуті золотими сітками, білі мов сніг, найчудовіші лункі мушлі, ті  
двоє, найгідніші з людей, разом засурмили, немов би цілуючи їх своїми прекрасними вустами. Звук, злитий  
воєдино, Панчаджаньї і Девадатти заповнив собою й землю, і піднебесся, і небо, і води!

Оголосивши звуком мушель ліси та гори, ріки та сторони світу, ті два героя привели в жах військо сина 
твого і звеселили Юдхіштхіру. Ледве гучний звук, який вони видавали своїми мушлями, зачули куру,  вони 
стрімко  тікали з  поля  бою,  покинувши  Дурьйодхану,  володаря  бгаратів,  і  царя  мадрів,  о  бгарато!  Сонми 
всіляких  істот  дружно  підносили  хвали  Завойовникові  багатств,  який  блищав  на  бойовищі  несказанною 
пишнотою, і Джанардані, з яким разом вони були подібні двом висхідним сонцям. Унизані стрілами Карни, ті  
два згубника недругів, Ачьюта та Арджуна, сяяли серед битви величчю, як сяють чистим світлом, розігнавши 
морок, піднесені у вінцях із променів Місяць і Сонце. Видаливши з тіл незліченні стріли, ті два володаря, які  
не мають рівних собі доблестю, вступили нарешті, в оточенні друзів, у свій табір — немов Васава і Ачьюта,  
закликані учасниками жертвопринесення. А всі боги, гандхарви, люди, чарани і великі святі мудреці, якши та 
великі змії,  віддавали їм вищі почесті з побажаннями остаточної перемоги. Так це було,  коли вони вдвох 
убили серед великої битви Карну.

Так вістить розділ шістдесят восьмий у Карнапарві 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 :
Коли впав Карна,  а  військо твоє звернене було на втечу,  Дашарха,  обійнявши Партху,  мовив йому 

радісно таке слово: «Згубником Бали вбитий Врітра, а тобою, о Завойовнику багатств, — Карна! Тепер нарівні 
будуть  розповідати люди про погибель Врітри й  Карни!  Володар ваджри,  у  надлишку наділений ратним 
запалом, уразив у битві Врітру, а ти зі свого лука, гострими стрілами вразив Карну!  Давай же, о Каунтейє, 
повідомимо  про  це  прославленому у  світі,  який  покрив  тебе  пошаною подвигу,  твоєму  мудрому  Цареві  
справедливости!  Повідомивши Царя  справедливости про таку довгоочікувану  загибель  у  битві  Карни,  ти 
станеш тим самим вільний від свого перед ним обов’язку!».

Коли ж Партха відповів: «Хай буде так!», то Кешава, бик з роду Яду, рішуче повернув колісницю того 
найчудовішого  колісничного бійця.  І  звернувся  тоді  Говінда до Дхріштадьюмни,  Юдхаманью,  обох синів 
Мадрі, Врікодари і Ююдхани з таким словом: «Благо вам! Будьте ж напоготові й стійте лицем до ворогів,  
поки ми не повідомимо Царя про те,  що Карна вбитий Арджуною!».  Прийнявши від тих героїв напуття, 
Говінда, везучи із собою Партху, попрямував у житло Царя, де побачився з Юдхіштхірою. Радісні, обоє вони 
припали до стіп того царя-тигра, володаря землі, який лежав на чудовому золотому ложі.

Помітивши їхню радість  і  вкриті  надзвичайними ранами  їхні  тіла,  Юдхіштхіра  зрозумів,  що  вбито 
Радхейю, і  піднявся їм назустріч. Тоді солодкомовний Васудева, нащадок Яду, достеменно повідав йому все 
про вбивство Карни. Ледве посміхаючись, Крішна, що прозивається інакше Ачьюта, склавши долоні, сказав 
цареві Юдхіштхірі, чий недруг був тепер убитий: «З волі прихильної долі, Володар лука Гандіви, і Пандава  
Врікодара,  і  два  Пандава  —  сини  Мадрі,  і  ти,  о  царю,  —  усі  неушкоджені  й  урятувалися  із  цієї 
приголомшливої, згубної  для героїв битви. Тож негайно, о царю, вдайся до тих справ, які ще залишилося 
здійснити! Убито могутнього, лютого Вайкартану, сина сути! З волі долі ти тріумфуєш, о Індро царів, з волі  
долі  процвітаєш нині,  о Пандаво! Земля п’є зараз кров того найнегіднішого зі  шляхетних, Сина сути,  що 
колись оголосив Крішну програною в кості! Ось лежить, о туре з роду Куру, ворог твій, з тілом, знівеченим 
стрілами, подивися, о чоловіче-туре, ось він, простромлений безліччю стріл!».

А Юдхіштхіра, обрадуваний, натомість ушанував Дашарху, з любов’ю повторюючи йому: «На те воля 
долі!», — о, Індро царів! — «Не дивно, що маючи тебе, о міцнорукий син Девакі, візником, Партха виявив  
сьогодні  таке  свідчення  своєї  доблести!».  Потім  найчудовіший  з  роду  Куру,  Партха,  охоронець  дхарми, 
взявши  Крішну  за  прикрашену  браслетами  правицю,  так  сказав  їм  обом,  Кешаві  з  Арджуною:  «Нарада 
повідав, що ви суть боги Нара і Нараяна, два древніх Найвищих мужа, чиє призначення — затвердити у світі  
дхарму! Мудрий володар Крішна Двайпаяна також не раз повідомляв мені, о міцнорукий, цей божественний 
переказ!  Завдяки твоїй  могутності  і  своїй  Гандіві,  Завойовник багатств,  сходячись віч-на-віч із  ворогами,  
завжди долає їх і ніколи не повертається назад. Позаяк ти прийняв на себе в цій битві посаду візника при  
Партсі, перемога наша стала неминучою, а поразка — немислимою!».

Сказавши  так,  чоловік-тигр,  боєць-колісничний,  зійшов,  о  великий  царю,  на  золочену,  запряжену 
сяючою білизною, як перли зубів і чорними, як глина кіньми, колісницю, і відправився тоді, одержавши на теє 
дружню згоду відважних Крішни та Арджуни, оточений з усіх боків своїми військами, оглядати бойовище, на 
якому здійснилося стільки великих подій. А шляхом він розмовляв з тими двома чоловіками, Мадгавою і  
Пхалгуною.  І  там він побачив простягненим на  ратнім полі  чоловіка-бика  Карну,  все  тіло якого було  на 
шматки посічене випущеними з Гандіви стрілами.

Побачивши,  що  Карна  разом  із  сином  його  лежать  убитими,  цар  Юдхіштхіра  уславив  тоді  двох 
чоловіків-тигрів, Мадгаву і Пандава. «Нині, о Говіндо, я разом із братами став царем над цією землею, завдяки 
твоїй,  мого мудрого захисника і  заступника,  підтримці!  Побачивши вбитим цього чоловіка-тигра,  гордого 
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Радхейю, підступний син Дхрітараштри втратив сьогодні останню надію зберегти царство і життя, оскільки  
впав  великий  Карна! Ми ж,  з  милості  твоєї,  о  муже-туре,  досягли  мети!  Ти  і  Володар  Гандіви  увінчані 
перемогою, о нащадку Яду!  На те воля долі,  що перемога за тобою, о Говіндо! На те воля долі,  що впав 
Карна!». Так багаторазово славив Джанардану і Арджуну радісний Цар справедливости Юдхіштхіра, о Індро 
царів!

Тут обійняті радістю бійці-колісничні почали поздоровляти з перемогою Царя, який стояв ув оточенні  
всіх своїх братів, на чолі з Бгімою. Накула, Сахадева і Пандава Врікодара, і найчудовіший колісничний боєць  
серед  Врішни  Сатьякі,  о  великий  царю,  Дхріштадьюмна,  Шикхандін,  всі  пандави,  панчали  та  срінджайї 
віддали шану Каунтейї в той час, коли загинув Син сути. Уславивши сина Панду, царя Юдхіштхіру,  всі ті  
непереможні  виглядом,  що  досягли  своєї  мети,  хмільні  битвою  вої-колісничні  уславили  словами, 
перемежованими хвалебними гімнами, обох Крішн, згубників недругів, а потім, сповнені радости, розійшлися 
по своїх наметах. Отож, відбулося це превелике, жахливе побоїще, через негідне твоє рішення. Але що користі 
тепер тобі вболівати за минулим!

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
Почувши ту погану звістку, о царю, великий володар Дхрітараштра Кауравья, важко страждаючи, упав  

нерухомим на землю. Упала також і вірна обітниці правдивости, прозріла в дхармі цариця Гандхарі. Відура із 
Санджайєю підхопили на руки царя, володаря землі, і почали утішати його. Потім жінки царського гарему 
підняли  на  ноги  Гандхарі.  Але  цар,  як  ті  двоє  його  не  втішали,  залишався  безмовний  і  не  сприймав  
навколишнього.

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

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО КАРНУ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО КАРНУ
1 Ім’я  Нагаютабала означає «сильний,  як  десять тисяч слонів»,  або «володіє  військом у десять тисяч слонів» 

(  вгору  )
2 Шрені  — термін,  який позначає  взагалі  професійну  корпорацію або гільдію.  Тут,  мабуть,  маються  на  увазі  

конкретно об’єднання воїнів,  що були також у мирний час хліборобами та торговцями, існування яких засвідчено в  
Північній і Західній Індії  (Артхашастра,  XI.I),  зокрема в Сураштрі — області, куди переселилися зі  своєї  колишньої  
батьківщини піддані епічного Крішни. (  вгору  )

3 …яку тягли віслюки — (kharabandhurayānagah), точніше: «до передка якої були припряжені осли» Датт додає в  
дужках: «of monstrous shape» Геродот (Історія, VII.86) повідомляє, що колісниці індійських воїнів в армії Ксеркса були  
запряжені конями й дикими ослами. Індійські джерела також свідчать про використання в колісницях ослів. (  вгору  )

4 Маються на увазі втілення різних демонічних істот у царях-прихильниках кауравів. (  вгору  )
5 Обгороджені колісниці — бойові колісниці забезпечувалися палями, які стирчать в усі сторони, щоб захистити їх  

від зіткнення з колісницями ворога. (  вгору  )
6 Мешканці неба падають долі зі своїх віман, коли вичерпується їхня блага заслуга — відповідно до концепції карми,  

статус богів не є вічним. Вони перебувають на небі у  своїх чарівних палацах-колісницях (віманах) лише доти, доки  
«благий плід», накопичений ними в минулих народженнях, не вичерпається. Після цього вони падають з неба й знову  
рухаються ланцюгом перероджень. (  вгору  )

7 червонозубими — неясно, чи йде мова про звичай цих південно-індійських племен фарбувати зуби чи про наслідки  
жування бетелю. (  вгору  )

8 виявляє тим самим ніби запоруку своєї перемоги — роблячи навколо Бгіми об’їзд апасавья Ашваттхаман тим  
самим  чинить  з  ним  як  з  мерцем  і,  либонь  прагне  нанести  йому  магічний  удар.  Бгіма,  маневруючи  колісницею,  
перешкоджає супротивникові зробити довкола нього лівосторонній об’їзд. Подібні маневри колісницею, як елементи  
військової магії знаходять відповідність, можливо, не тільки типологічно, але й сходять до «спільноіндоєвропейської»  
культури епохи бронзи. (  вгору  )

9 Планета Вікача — згідно Нілакантсі, Кету, а за Ґангулі, vikacah grahah вдруге, означає якусь «грізну полум’яну  
комету». (  вгору  )

10 «Охоронці ніг» (pādagoptŗ) — піші воїни, що супроводжували бойового слона. (  вгору  )
11 …десятим способом — скоріше, мається на увазі остання з десяти позицій тіла при стрільбі, яка пропонується  

Дханурведою. (  вгору  )
12 На сина твого Юютсу…напав Улука. — нез’ясоване протиріччя: борються один з одним чомусь каурава Юютсу,  

сто перший син Дхрітараштри від жінки-вайшьї та інший каурава, Улука, син Шакуні. (  вгору  )
13 неприродність «поведінки річки» мала на меті підкреслити неприродність поводження героя, його боягузтва і  

втечі. Попутно співставлення ріки з океаном підкреслює нерівність сил протиборців. (  вгору  )
14 Зміст не цілком зрозумілий. Певно маються на увазі якісь тренувальні вправи у навчанні бойових слонів. (  вгору  )
15 Перераховані, либонь є найбільш вразливими місцями на тілі слона. (  вгору  )
16 Артаяні — ймовірно, патронімія або родове ім’я Шальї — зводиться тут до слова «істина»(ŗta). (  вгору  )
17  на колі (cakrastham) — зміст незрозумілий. Датт перекладає: «але всі три міста спочивали на одному колесі»;  

Ґангулі,  слідом  за  Нілакантхою,  читає:  «всі  три  міста  були  розташовані  таким чином,  що  оберталися  по  колу».  
Швидше за все, коло або колесо, на якому стояло нижнє «залізне» місто, обертало всі три міста, розташовані одне над  
одним. Далебі, ми маємо справу з варіантом індоєвропейського мотиву обертового палацу або замку «діамантового»  
або іншого, добре відомого в європейській чарівній казці. (  вгору  )

98



18 на переднє місце — тобто на місце візника. На важких колісницях маурійського часу, переважно відображених в  
описах Мбг., візник сидів на передку, на відміну від легкої колісниці ведійської епохи, де він містився праворуч від бійця-
колісничного. (  вгору  )

19 Дружин,  синів  —  дарування  головою  родини  її  членів  іншій  особі  на  правах  рабів,  не  було  в  древній  Індії  
винятковим явищем. (  вгору  )

20 жаба, а піднімаєш голос…бажаної вологи — за повір’ям (яке має аналоги в багатьох інших культурах), квакання  
жаби магічно змушує бога дощу проливати дощ. Під час посухи в Індії здавна практикувалися засновані на цьому повір’ї  
обряди. (  вгору  )

21 Батько Крішни, Васудева, і Кунті (Врітра), мати Арджуни — брат і сестра, діти царя народу врішни Шури. 
(  вгору  )

22  вірші про злобливих мадраків — далі тут і знову — у розділі 30 йдуть вірші, що містять викриття у всіляких  
пороках мадрів, «мадрака» — очевидно, зменшувально-презирлива форма і сусідніх з ними племен Північно-Західної Індії.  
Це  місце  «Карнапарви»  привертало  увагу  багатьох  дослідників.  Подив  викликає  вже  те,  що  в  ролі  «млеччхів»,  
«варварського»  і  «нечистого»  народу,  тут  виводяться  ті  самі  мадри,  які  в  деяких  текстах  ведійської  традиції  
характеризуються як носії арійської культури і ведійської мудрості. Головна причина такої зміни ставлення, певно у  
тому, що Пенджаб (у якому залишилися жити мадри після того, як основна маса індо-арійських племен просунулася в  
долину Ґанги і Північно-Західну Індію, в цілому, починають із пізньо-ведійського періоду розцінюватися як «варварські»,  
далека культурно і  ворожа політично країна. Вельми ймовірно, що етнокультурне і  політичне протистояння індо-
арійських  ведійсько-ортодоксальних  племен  Мадгьядеши  («Серединна  країна»  —  північна  частина  долини  Ґанги  з  
навколишніми  землями)  двом  ворожим областям  — Північно-Західним (Синд,  Пенджаб та  ін.)  і  Південно-Східним  
(Магадха,  Анга та ін.)  стала історичною основою сказань про велику битву,  зафіксовану в «Магабгараті».  Плем’я  
мадрів у Пенджабі, либонь, підпало під культурний вплив сусідніх, неарійських етносів. У наступних словах Карни мадри  
практично ототожнюються, як маючі спільні звичаї з бахліками — виразно неарійським племенем. Бахліків (а до купи й  
мадрів), багато дослідників уважають іранцями, ґрунтуючись насамперед на співзвучанні етноніма (бахліка, балхіка)  
середньовічній назві Бактрії — Балх. Але ця думка рішуче спростовується даними іранського історичного мовознавства.  
Більш достовірною виглядає зараз стара гіпотеза про зв’язок бахліків з етносом цивілізації долини Інду. Відчуження  
Північно-Західної Індії від Мадгьядеши могло бути пов’язане з тим, що після відходу звідси основної маси індоаріїв тут  
пожвавилася субстратна культура спадкоємців Індської цивілізації, хоча припливи ірано-мовного й іншого стороннього  
населення також повинні були якоюсь мірою сприяти цьому відчуженню. Примітно, що,  засуджуючи вдачі мадрів-
бахліків  укупі  із  синдху-саувірами,  гандхарами  й  іншими  племенами  Північного-Заходу,  «Карнапарва»,  позначає  їх  
загальною  назвою  «араттці»,  «жителі  Аратти».  Ця  географічна  назва  практично  покриває  область  колишнього  
поширення  Індської  цивілізації  на  Північному-Заході  Індії.  Під  тією  ж  назвою,  що  має  переконливу  дравідійську  
етимологію. Індська цивілізація фігурує в шумерських епічних поемах III тисячоріччя до н.е. Ворожість творців Мбг. до  
племен Північно-Західної Індії проявляється не лише у невтішній характеристиці їхніх вдач тут і далі в розд. 30, але  
головним чином — у тій різко негативній ролі, яка приділяється правителям тутешніх царств (Синда, Гандхари й ін.) у  
основному сюжеті епопеї. (  вгору  )

23 Мантха — путря, тобто страва із грубого борошна з обсмажених зерен, розмішаного в молоці. (  вгору  )
24 Сидху — міцний напій, «ром» з патоки. (  вгору  )
25 …ницої поведінки — характеристика, яка дається Карною жінкам мадрів, різко розходиться з їхньою звичайною  

характеристикою  в  епічній  традиції.  Жінки  мадрів,  зазвичай,  служать  еталоном  краси,  їхньої  руки  домагаються  
представники царських родів усієї Індії. Мадри — єдине з усіх індо-арійських племен, яке брало викуп за наречену. В самій  
Мбг. зразками подружньої відданості визначені дві жінки цього племені: Мадрі, дружина Панду, яка зійшла за ним на  
похоронне багаття, і знаменита Савітрі, дочка царя мадрів Ашвапаті. (  вгору  )

26 Пауруравас — мається на увазі, швидше за все, нащадок Пурураваса Вішвамитра, який відмовився від царства,  
став брахманом і безкорисливо добивався відновлення на престолі Айодхьї вигнаного царя Сатьяврати. (  вгору  )

27 прокинувшись, усе побачив — про цей епізод мимохіть згадується в попередніх книгах напр., Мбг. V, хоча частіше  
наводиться версія, згідно якої Карна одержав чарівну зброю Рами за посередництва Дрони. Зміст епізоду, більш повно,  
ніж  у  Критичному  виданні,  розкривається  рукописними  варіантами,  і  полягає  в  тому,  що  Індра,  який  співчуває  
пандавам, проникає у вигляді гризучого «хробака» у стегно Карни в той час, коли той тримає на колінах голову сплячого  
наставника. Карна, не поворухнувшись, перетерплює біль, але Рама прокинувшись бачить кров і страшну рану на нозі  
учня й розуміє, що брахман не міг би бути таким витривалим і байдужним до болю. Карні доводиться зізнатися в  
обмані. (  вгору  )

28 Смоківниця, іменована Говардхана, і площа-перехрестя за назвою Субханда — ось що в них прямо при вході на  
царський  двір  —  шлока  містить  винятково  важливу  інформацію  про  релігію  і  соціальний  устрій  Аратти.  Ім’я  
смоківниці «Говардхана» означає «Збільшує приплід худоби». Зауважимо, що арійській Індії ніякі священні дерева «при  
вході на царський двір» не відомі. «Царська колона» при в’їзді у місто, а не в царську резиденцію і святкова царська  
«тичина Індри»,  хоча й  виступали  ритуальними еквівалентами «світового  древа»,  але  несли почасти космологічну,  
почасти  «імперську»  символіку.  На  відміну  від  цього,  смоківниця  «Говардхана»,  виразно  відзначена  символікою  
родючості. Це скоріше, ставить її в один ряд зі «священними деревами» найдавнішого Близького Сходу, у символіці яких  
аспект  родючості  домінував  над  космологічним.  Втім,  у  народній  релігії  Північної  Індії  смоківниця  (баньян,  vaţa)  
залишалася до наших днів об’єктом специфічного жіночого культу, наприкінці пов’язаного з ідеєю жіночої та сімейної  
родючості. Назва govardhana указує, однак, на те, що священне дерево на царському дворі Аратти вважалося, магічно  
впливає і на родючість худоби. Ні в «царській», ні в народній обрядовості, ні в міфології, ні в іконографії арійської Індії  
не  можна  знайти  нічого  порівнянного  з  таким  «коров’ячим  деревом».  Проте  на  хараппських  печатках  відомі  
зображення дерев з бичачими або буйволячими рогами на верхівці або стовбурі. Нарешті, якщо присутність священного  
дерева взагалі, і тим більше «дерева родючості» в «царському дворі» або поблизу нього чуже, як уже говорилося, індо-
арійській традиції, то в Мохенджо-даро, у так званій «цитаделі» — осередку влади, виявлені круглі кам’яні огорожки, в  
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яких,  на  думку  археологів,  росли  священні  дерева.  Наявність  «смоківниці  Говардхана»  на  царському  дворі  Аратти  
змушує  припустити  зв’язок  верховної  влади  з  ритуалами  родючості  архаїчного  типу,  що  й  викликало,  певно,  осуд  
творців  Мбг.,  а  також особливо  тісний зв’язок  постаті  царя  зі  священним деревом,  що  становить відмінну рису  
культури дравідійських народів. (  вгору  )

29 навіть у дні парванів не дотримуються вони ніяких обітниць — розходження культур рельєфно проявляється в  
тому, що якщо у індо-аріїв дні парванів (зміни місячних фаз) ознаменовувалися постом і помірністю, то у араттців з  
їхнім пануючим культом родючості, саме ці календарні моменти супроводжувалися обрядовим «розгулом». (  вгору  )

30 з великими «раковинами» — «раковина» — алегоричне позначення жіночого статевого органу. (  вгору  )
31 шоста частина належить тобі — за індуїстськими уявленнями, цареві належить шоста частина як заслуг, так  

і  гріхів його підданих. Безсумнівно, за аналогією із традиційним розміром податку — царською «шостою часткою»  
врожаю. (  вгору  )

32 Ці й попередні слова свідчать про відсутність у араттців варново-кастової організації. (  вгору  )
33 Кабандха…стоїть, потьмаривши сонце — Кабандха — взагалі: «безголове чудовисько», а тут прізвисько демона  

Кету, що викликає сонячне затемнення. (  вгору  )
34 шудрами,  вайшьями і  кшатріями — ядро війська становила кшатрійська дружина царя,  яка  доповнювалася  

найманими воїнами, котрі, можливо, вербувалися почасти й з інших станів. Як думають дослідники, ґрунтуючись на  
зіставленні даних давньоіндійських і античних джерел, шудри і вайшьї призивалися на службу лише у випадку війни,  
причому  їх  озброювали  із  царського  арсеналу.  У  деяких  джерелах  згадуються  особливі  постійні  підрозділи,  що  
складаються і з брахманів. (  вгору  )

35 кінних яванів — мова йде про бактрійських греків, підданих Шакуні, царя Гандхари. Епос певно етнографічно  
точно відбиває тут панівну бойову тактику народів Північно-Західної Індії (характерно, що явани названі не просто  
«вершниками», а «вершниками, вельми шанованими серед героїв», тобто славних мистецтвом верхової їзди). (  вгору  )

36 Юдхіштхіра має право так звернутися до Ашваттхамана, оскільки він, як старший, є для нього гуру, тобто  
наставником, стосовно якого належить дотримуватися певних етичних правил. (  вгору  )

37 Залишити слова старшого без відповіді — значить нанести йому велику образу. (  вгору  )
38 Породження  Кадру  —  демони-наги,  змії,  зведені  брати  Гаруди.  Його  мати  Віната  і  мати  нагів  Кадру  є  

дружинами Кашьяпи. (  вгору  )
39 місячні коні — тобто білі коні Арджуни. (  вгору  )
40 «Жорстоким у вчинку» Балака названий не стільки через вбивство сліпого, скільки через своє порочне ремесло  

мисливця. (  вгору  )
41 з небес квіткова злива — таким чином, зокрема, боги висловлюють своє схвалення подіям на землі. (  вгору  )
42 Так зазвичай реалізується епічна модель «дарунків Брахми» Самосущого, що підсилюють могутність того, хто  

віддається подвижництву з руйнівною метою. Парадоксальний на перший погляд «дарунок» сліпоти сприяє насправді,  
максимальному зосередженню всіх сил подвижника, який не може відволіктися ні на що побачене. (  вгору  )

43 Безбородий! — можливо, образливий натяк на відсутність мужності у героя, чи на те, що він — євнух. Гоління  
бороди двічінародженими суворо регламентувалося. Борода, як ознака змужніння, служила в стародавності зовнішнім  
знаком проходження ініціації, після якої людина вважалася повноправним членом суспільства. (  вгору  )

44 Така ритуальна підміна — в цьому випадку самогубства — мовним актом (самовихваляння одне з тяжких гріхів,  
яке засуджується епосом), котрий в свою чергу також вкладається в ритуальну канву — збільшення власної воїнської  
сили перед вирішальним поєдинком. (  вгору  )

45 Стріли, лук зі стрілою, прапори — лінії на шкірі, що нагадують за малюнком перераховані атрибути воїна, —  
вважаються сприятливими ознаками, які забезпечують військову удачу. (  вгору  )

46 таке й моє споконвічне бажання — «Магабгарата» представляє Карну втіленням на землі демона Нараки, сина  
Землі, якого Крішна покарав за його злодіяння. (  вгору  )

47 Перераховані  сприятливі  для  Арджуни  знамення,  які  обіцяють  йому  успіх  у  двобої.  Відзначимо  зв’язок  цих  
знамень винятково з повітряною сферою неба, птахами. Чаша — блакитна сойка; шатапатра — дятел; краунча — вид  
каравайки; канка — чапля; грідхра — яструб або шуліка-стерв’ятник; ваяса — ворон. (  вгору  )

48 однак у цій которі із синами Панду він позбавлений користи. — тут мотив особистого гніву розглядається як  
корисливий. Слова Крішни, що характеризують Карну, мають, либонь, той зміст, що Карна бореться в першу чергу в  
ім’я обов’язку перед кауравами, а не заради отримання царства. (  вгору  )

49 Царська влада розуміється тут у космічному сенсі, як аналог панування Індри над трьома сферами світобудови  
— землею, небесами і підземним світом, де у водах міститься житло демонів, Патала. (  вгору  )

50 Світ дітей (kumāraloka) — при тій множинності світів, що співіснує в «Магабгараті» із загальнопоширеною  
ідеєю трьох світів, тут, мабуть, мається на увазі особливий «світ» у системі космогонічних уявлень епосу (можливо,  
пов’язаний зі Скандою, епічним воєначальником богів.) (  вгору  )

51 Тобто, раніше розгромив Бгімасену. (  вгору  )
52 Дханвантара — міра довжини, рівна чотирьом хаста «ліктям», що становить близько півтора метра. (  вгору  )
53 Саме  таким  способом  заприсягся  Бгімасена  умертвити  Духшасану,  який  образив  Драупаді  після  програшу  

Юдхіштхіри. (  вгору  )
54 Напій з мадхуки — хмільне питво із соку квітів або плодів, які ростуть на дереві тої ж назви. (  вгору  )
55 Бгімасена нагадує про слова Духшасани зі сцени образи Драупаді після гри. (  вгору  )
56 зброя тамаса — тут тамас — джерело зла у всесвіті. (  вгору  )
57 зброя Атхарванів — Атхарвани — міфічний вид древніх мудреців, яким індійська традиція приписує авторство  

збірника магічних замовлянь — «Атхарваведи», принаймні, тої її частини, яка відбиває практику «білої», нешкідливої  
магії. (  вгору  )

58 Ключова подробиця для розуміння глибинного міфологічного змісту описуваних подій. Не випадково в епізоді  
битви Карни з Арджуною наростає концентрація порівнянь із сонцем або його уособленням, богом Сурьєю — для Карни  
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сина і часткового втілення Сурьї, і порівнянь із громовержцем Індрою — для Арджуни сина і часткового втілення Індри.  
Цими порівняннями настільки виразно підкреслюється міфологічний зв’язок між їхнім суб’єктом і об’єктом, що ще Е.  
У. Хопкінс вважав можливим інтерпретувати даний епізод, у якому «сонячний» герой Карна гине «від руки Індри в  
образі Арджуни», як свого роду «вказівку на міф про боротьбу богів сонця і грози». Згодом Ж. Дюмезіль показав, що цей  
епічний сюжет модельований конкретним хоча і не цілком ясним у деталях архаїчним, засвідченим в «Рігведі» міфом  
про  конфлікт  Індри  із  Сурьєю;  зокрема,  якщо  Карна  гине  тому,  що  колесо  його  колісниці  загрузло  в  землі,  то  у  
відповідному епізоді міфу — Індра «викрадає» або «притискає до землі» колесо візка Сурьї. (  вгору  )

59 щоб зробити в ньому омивання — глибинний зміст образу вдало роз’яснює в примітці до свого перекладу даного  
місця Ґангулі. Індуїстський звичай пропонує родичам покійного робити омивання відразу ж при одержанні звістки про  
смерть. Ту ж очисну дію слід робити й після дотику до мертвого тіла. Тут описується, як бог сонця Вівасван, або  
Сурья,  довідавшись  про  загибель  свого  сина  і  бхакти  Карни,  торкнувшись  його  тіла  «променями-руками»  (обидва  
значення передані одним словом kara «рука», «промінь»), відправляється для здійснення омивання до океану. Але на цей  
опис накладається реальна картина криваво-червоного сонця, що поринає на заході в західний океан. (  вгору  )

60 Бріхаспаті, пригнітивши Рохіні, сяйвом уподібнився Сонцю й Місяцю — певно, ще одне знамення «кінця світу».  
Бріхаспаті — бог планети Юпітер і, відповідно до одного з міфів, у минулому — цар зірок, скинутий Сомою Місяцем, що  
відняв у Бріхаспаті його дружину Тару («Зірка»). Рохіні — четверте сузір’я місячного зодіаку, улюблена дружина Соми.  
В даному місці можна побачити натяк на відновлення Бріхаспаті його влади, яке повинне відбутися при загибелі світу.  
(  вгору  )

КІНЕЦЬ КНИГИ ВОСЬМОЇ
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