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ОПОВІДЬ ПРО ВБИВСТВО ШАЛЬЇ

Р о з д і л  1
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Після того як Карна був так знищений у бою Савьясачином, що ж робили каурави,  які залишилися в  

малому числі, о двічінароджений? І що мав намір почати цар кауравів Суйодхана, як найбільш підхоже часу,  
коли побачив військо своє, розідране пандавами? Про це я хочу почути! Тож розкажи про теє, о кращий з 
двічінароджених, бо я не можу насолодитися слухаючи про великі діяння моїх пращурів.

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Після того як був убитий Карна, о царю, син Дхрітараштри, Суйодхана, глибоко занурений у море горя,  

зовсім втратив усяку надію. «На жаль, о Карно, Карно!», — так гірко ремствуючи знову і знову, він сумно  
відправився у свій табір разом з уцілілими царями, його прихильниками. Хоча його й утішали царі, наводячи  
різні доводи, запропоновані в шастрах, він не міг знайти спокою, згадуючи про вбивство Сина сути. Думаючи,  
що доля всесильна, і про те, чому визначено статися, той цар, прийнявши тверде рішення боротися, знову  
виступив на битву. Призначивши, як належить Шалью верховним воєводою своїх військ, той цар, бик серед 
царів, виступив на битву разом із уцілілими царями.

Тоді  відбулася  люта  січа  між  військами  кауравів  і  пандавів,  о  найчудовіший  з  роду  Бгарати,  яка  
нагадувала бій між богами та асурами. Незабаром Шалья, о великий царю, після того як у запалі битви вчинив  
криваве  спустошення  у  війську  пандавів,  сам  був  повалений  опівдні  Царем  справедливости.  Тоді  цар 
Дурьйодхана, втративши друзів і родичів убитими, втікав з поля бою і увійшов у страшне озеро, зі страху 
перед  ворогами.  І  в  другій  половині  того  ж  дня,  після  того  як  озеро  було  оточене  могутніми  воями  на  
колісницях, а самого Дурьйодхану виманили звідти облудним способом, він був повалений Бгімасеною. Коли 
ж  був  убитий  той  могутній  лучник,  троє  вцілілих  воїв-колісничних  з  табору  кауравів,  у  запалі  гніву,  о 
володарю царів, вирізали вночі воїв-панчалів.

Тоді  в  ранню годину дня,  виїхавши з  табору,  Санджайя  увійшов  у  місто-столицю кауравів,  глибоко 
засмучений і  сповнений горя та болю. Швидко вступивши у місто,  він,  здійнявши в журбі  обидві  руки й  
тремтячи всім тілом, увійшов у палац царя. Перейнятий горем, о тигре серед людей, він голосно заридав, 
вигукуючи: «Овва, о царю! На жаль, всі ми сильно стривожилися через убивство шляхетного царя! На жаль,  
Час всесильний, і шлях його звивистий, коли усі наші союзні царі, наділені міццю, рівною самому Індрі, убиті  
пандавами!».  І  тільки-но всі  люди, які  були  там побачили перед собою Санджайю, о царю, вони голосно 
заридали, сильно перелякані, вигукуючи: «Овва, о царю!». І всі городяни, аж до дітей, о тигре серед людей,  
видали голосний крик горя, почувши про вбивство царя. Усі побачили, як біжать разом троє чоловіків-биків,  
сильно змучених горем, позбавлених розуму, немов божевільних. Тоді сута Санджайя, сильно стурбований,  
увійшов ув оселю царя і побачив найкращого з царів, того володаря, що володіє оком мудрости. І, побачивши 
сидячого там бездоганного царя, оточеного з усіх боків невістками, о найчудовіший з роду Бгарати, Гандхарі і  
Відурою, а також іншими друзями та родичами, які бажають завжди йому блага, — і який думав про ту саму 
справу — про вбивство Карни, сута з душею вельми безрадісною, ридаючи, о Джанамеджайє, промовив йому 
слово голосом, невиразним від сліз.

«Я Санджайя, о тигре серед людей! Чолом тобі, о туре з роду Бгарати! Убитий володар мадрів Шалья, а 
також Шакуні, син Субали, і Улука, о тигре серед мужів, той стійкий у відвазі син гравця в кості! Убиті також  
усі саншаптаки і камбоджі, разом із шаками. Млеччхи, горці і явани також повалені! Знищені східні племена,  
о  великий царю,  і  всі  південні племена! Убиті  всі  північні  племена й західні,  о  володарю людей! Царі  й  
царевичі всі вбиті, о царю! Дурьйодхана, о царю, також убитий Пандавом, як і було ним клятвено обіцяно. З 
роздробленим стегном, о великий царю, він лежить тепер у пилюці, вкритий порохом. Убиті Дхріштадьюмна, 
о  царю,  і  Шикхандін  непереможний,  а  також  Уттамауджас  і  Юдхаманью!  Розтрощені  також,  о  царю,  
прабхадраки і панчали — тигри серед людей, і чедії. Убиті всі сини твої і п’ятеро синів Драупаді, о нащадку  
Бгарати! Убито хороброго сина Карни Врішасену, обдарованого могутньою силою. Убито всіх людей тих, які  
зібралися там, і знищені всі слони. Також і усі вої-колісничні, о тигре серед мужів, і коні усі знищені в битві.  
Від табору твоїх воїв, а рівно і героїв-пандавів мало що залишилося, о володарю, в результаті того, що вони 
завзято боролися один з одним. Світ,  спантеличений Часом, складається тепер більшою частиною лише з 
жінок. Вцілілих залишилося лише семеро з боку пандавів і  троє серед синів Дхрітараштри. Це — п’ятеро 
братів пандавів, Васудева і Сатьякі, а також Кріпа, Крітаварман і син Дрони, найкращий з переможців. Ці три  
колісничних бійця, о великий царю, — усе, що вціліло, о найчудовіший серед царів, із усіх акшаухіні військ,  
які об’єдналися на твоїй стороні, о володарю людей! Це — усі живі, о великий царю, всі інші прийшли до  
згубного  кінця!  Справді,  о  туре  з  роду  Бгарати,  увесь  світ  знищений  Часом,  після  того  як  він  зробив 
Дурьйодхану приводом ворожнечі з пандавами, о нащадку Бгарати!».

Почувши  ці  жорстокі  слова,  Дхрітараштра,  володар  людей,  звалився,  о  великий  царю,  на  землю,  
знепритомнівши. Як тільки він упав, і Відура велеславний, теж упав на землю, о великий царю, вражений  
горем, яке осягло царя. Також і Гандхарі, о кращий з царів, і всі жінки куру упали раптом на землю, почувши 
ті жорстокі слова. І все коло наближених царя залишалося тоді простягненим на землі, позбавлене свідомости, 
немов  це  була  намальована  на  полотні  величезна  картина,  що  зображує  сюжети  розповідей,1 повних 
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нескладної  балаканини і  голосінь.  Але потім цар Дхрітараштра,  той володар землі,  змучений горем через  
загибель своїх синів, повільно, із зусиллям, повернув подих життя. І, опритомнівши, цар, тремтячи всім тілом  
і  сильно  змучений  душею,  кинув  оком  в  усі  боки  і  промовив  слово  Кшаттрі:  «О  вчений  Кшаттро,  о 
велемудрий, ти тепер — притулок мій, о туре з роду Бгарати! Адже я залишився без захисника і втратив усіх  
своїх синів!». Сказавши так, він тоді знову впав, знепритомнівши.

Побачивши царя, який лежить без почуттів, родичі, що перебували там, окропили його холодною водою і  
почали  обмахувати  опахалами.  Знову  очунявши  після  тривалого  часу,  той  цар  земний,  охоронець  землі,  
вражений горем через загибелі своїх синів, задумався, глибоко зітхаючи, немов змій кинутий у посудину, о  
володарю народів! Санджайя теж голосно плакав, побачивши таким пригнобленим царя. Також ридали й усі  
жінки та  Гандхарі,  овіяна  славою.  Тоді  через  значний час,  Дхрітараштра,  тигр серед людей,  щохвилинно 
втрачаючи свідомість, сказав Відурі: «Нехай підуть усі жінки та славетна Гандхарі, а також і всі ці друзі! Мій  
розум вельми пригнічений!». Після цих слів, звернених до нього, Кшаттрі, тремтячи знову і знову, повільно 
відпустив тих жінок, о туре з роду Бгарати! І всі жінки вийшли, о туре з роду Бгарати, а також усі  друзі,  
бачачи царя таким пригнобленим. І в той час, як Санджайя сумно дивився на царя, що прийшов до тями, о  
приборкувачу  ворогів,  і  ридав  од  сильного  розпачу,  Кшаттрі  із  шанобливо  складеними долонями утішав 
солодкими словами володаря людей, який щохвилинно і важко зітхав.

Так вістить розділ перший в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Після  того  як  жінки вийшли,  Дхрітараштра,  син Амбіки,  о  великий царю,  почав  сумно  ремствувати, 

занурений у журбу, ще більш сильну, ніж та, що вразила його колись. Глибоко зітхаючи, немов у супроводі 
диму,2 розмахуючи руками знову і знову та подумавши трохи, о великий царю, він промовив тоді такі слова:  
«На жаль, велике горе мені, о суто, — я чую від тебе про те, що пандави всі неушкоджені і не понесли втрат  
на прі! Безсумнівно, моє тверде серце зроблене з речовини громової стріли, бо, довідавшись про загибель моїх 
синів,  воно  не  розривається  на  тисячу частин!  Коли  я  думаю про  їхні  слова  та  їхні  ігри  в  дитинстві,  о 
Санджайє, і коли чую сьогодні, що всі сини мої загинули, серце моє розривається. Якщо через сліпоту свою не 
було в мене уявлення про їхню зовнішність, то все ж мною безперестану підтримувалася любов до них, через  
прихильність, яку відчуваєш до своїх синів. Почувши, що вони переступили дитинство і  вступили у пору 
юности, а потім у середні літа, я був надзвичайно радий, о бездоганний! Почувши ж сьогодні, що вони вбиті  
та позбавлені свого панування й сили, я не можу ніде знайти спокою, пригнічений душевними муками через 
загибель моїх синів!

Прийди, прийди, о царю царів (Дурьйодхана), до мене, бо я залишився тепер без опори! Позбавлений 
тебе, о міцнорукий, до якого ж притулку я піду? Ставши притулком, о великий царю, родичів і друзів, куди ж  
ідеш ти тепер, о герою, покинувши мене сліпого і старого? Той жаль твій і та любов, о царю, завжди високо 
шанувалася! Як же, скажи, ти був убитий партхами, непереможний у боях? Як же ти, о рідний мій, маючи у  
своєму розпорядженні всіх охоронців землі, тих, що зібралися разом, лежиш убитий на сирій землі, подібно  
звичайному й жалюгідному цареві? Хто ж тепер, коли я буду вставати на світанку, буде казати мені завжди,  
звертаючись не раз: «О батьку,  о батьку мій, о великий царю, о володарю світу!», і, з любов’ю обіймаючи 
мене за шию, з вологими очима буде вигукувати: «Наказуй мені, о Кауравьє!». Так скажи ж мені ще раз ті  
приємні слова!

О, звичайно ж, адже я чув і ці твої слова, о синку мій: «Ця велика земля моя, належить як Партсі, так і  
нам! Бхагадатта Кріпа й Шалья та цар Авантійський, Джайядратха і Бхурішравас, Сомадатта та великий цар  
Бахліка, Ашваттхаман і правитель роду Бходжа, і могутній володар Магадхи, Бріхадбала і володар Каші, а 
також Шакуні, син Субали, багато тисяч млеччхів і шаків, разом з яванами, і Судакшина, правитель Камбоджі,  
а  також володар  тригартів,  дід  Бгішма  і  син  Бхарадваджи,  син  Гаутами,  Шрутаюс,  Ачьютаюс  і  Шатаюс 
наділений міццю, Джаласандха і син Рішьяшрінги, а також ракшас Алаюдха, міцнорукий Аламбуса і Субаху,  
могутній воїн на колісниці, — ці й багато інших царів, о найчудовіший з царів, усі заради мене узялися до 
зброї, жертвуючи своїм життям у бою, о володарю!

Стоячи серед них на прі, оточений своїми братами, я поборюся з партхами, з усіма панчалами і чедіями, о 
тигре серед царів, і з синами Драупаді у битві, і з Сатьякі та Кунтібходжею, ракшасом Гхатоткачею! Бо навіть 
один серед них, о великий царю, здатний я, запалившись гнівом, відбити пандавів, які обрушуються на мене.  
А що вже казати про героїв, коли вони об’єдналися разом, збуджені ворожнечею до пандавів? Чи ж усі вони  
поборються із прихильниками Пандава, о царю царів, і вб’ють їх у битві? Карна один, разом зі мною вб’є  
пандавів. І тоді доблесні царі будуть перебувати у покорі до мене. А їхній проводир, — Васудева могутній, — 
не одягне броні, сказав він мені, о царю!».

Між тим, о суто, Дурьйодхана так часто говорив при мені, і я, завдяки тому що чув, вірив, що пандави 
будуть убиті. Та натомість, ті сини мої, що перебували серед тих героїв, які старанно додавали зусиль у битві,  
були всі убиті? Тож, що це могло бути інше, крім долі? Коли доблесний Бгішма, володар світу, зіткнувшись із 
Шикхандіном, був убитий, немов цар звірів зустрівшись із шакалом; коли брахман Дрона, вельми досвідчений 
у всіх видах зброї — наступальній і оборонній, був убитий пандавами в бою, що це могло бути інше, крім  
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долі? Коли були вбиті Бхурішравас і Сомадатта, а також Бахліка, о великий царю, що це могло бути інше,  
крім долі? Коли були вбиті Судакшина і Джаласандха з роду Куру,  а також Шрутаюс і Ачьютаюс, що це  
могло бути інше, крім долі? Коли були вбиті Бріхадбала і могутній володар Магадхи, цар Авантійський і  
володар тригартів, а також численні саншаптаки, що це могло бути інше, крім долі?

Так само, коли були вбиті Аламбуса, о царю, і ракшас Алаюдха, а також син Рішьяшрінги, що це могло  
бути інше, крім долі? Коли були вбиті пастухи-нараяни, непереможні в бою, а рівно і багато тисяч млеччхів,  
що це могло бути інше, крім долі? Коли були вбиті Шакуні, син Субали, і могутній Улука який зветься Сином 
гравця, той герой у супроводі своїх військ, що це могло бути інше, крім долі? Коли були вбиті численні царі  
та царевичі, всі хоробрі та з руками, подібними до загострених колод, що це могло бути інше, крім долі? Коли 
кшатрії, що з’їхалися з різних країн, о Санджайє, були вбиті всі у бою, що це могло бути інше, крім долі? Мої  
сини та онуки, наділені потужною силою, були вбиті, а також друзі мої та брати. Що ж це могло бути інше,  
крім долі? Безсумнівно, людина народжується на світло, підвладна долі. Та людина, яка наділена щасливою 
долею, знаходить добробут.

Я ж позбавлений щасливої долі й тому втратив своїх синів, о Санджайє! Старий, як я тепер підлягатиму 
ворогам? Я не думаю тепер ні про що інше, краще для мене, ніж самота у лісі, о володарю! Позбавлений  
родичів, втративши близьких, я відправлюся в ліс. Бо ніщо інше, як відхід до лісу у вигнання, не може бути  
кращим для мене в такому становищі, з підтятими крильми, о Санджайє! Коли вбитий Дурьйодхана, коли  
вбитий Шалья, коли повалені Духшасана, Вішаста і могутній Вікарна, як же буду я в змозі чути зичне ревіння 
Бгімасени, який один убив у бою сотню моїх синів? У той час, як він безперестану говоритиме про вбивство 
Дурьйодхани, я, змучений горем і скорботою, не в змозі буду чути його жорстокі слова!».

Так скорботний цар, що назавжди втратив родичів і близьких, щохвилинно втрачаючи свідомість, був 
пригнічений душевними муками через загибель своїх синів. Волаючи і ремствуючи довгий час, Дхрітараштра,  
син Амбіки, гаряче і тривало зітхнув, роздумуючи про свою поразку. Пригнічений великим сумом, цар, о туре 
з роду Бгарати, знову спитав суту, сина Гавальгани, про подробиці, як усе відбулося.

«Після  того  як  були  вбиті  Бгішма  та  Дрона,  і  коли  стало  відомо,  що  повалено  Сина  візника,  чи  
призначили мої вої собі воєначальника, проводиря всіх військ? Кого б мої вої не призначали ватажком своїх  
військ,  пандави щораз,  за  короткий  час,  убивали  кожного.  Бгішма був  убитий  на  головній  ділянці  битви 
Увінчаним, на очах у всіх вас! Так само й Син сути, доблесний Карна, був убитий Увінчаним діадемою на  
очах у всіх вас, об’єднаних разом царевичів. Ще колись шляхетним Відурою було сказано мені, що через  
провину Дурьйодхани це населення землі загине. Є дурні, які не бачать у правильному світлі суті речей, тоді  
як інші бачать це належним чином. Ті слова його виявилися саме такими для мене самого, бо я був дурний. Те, 
що казав мені Відура, справедливий душею і далекоглядний,  — ті слова його, правдоречивого, здійснилися 
точно. Мною ж, чия душа змучена долею, було вчинено ще раніше всупереч тим словам. Про плоди тої дурної  
політики розкажи мені знову, о сину Гавальгани!

Хто ж став на чолі наших військ після того, як був повалений Карна? Хто з воїв-колісничних, виступив  
проти Арджуни і Васудеви? Хто ті вої, які охороняли праве колесо колісниці Царя мадрів у бою? І хто ті, які  
охороняли ліве колесо того царя, який жадав боротися? І хто з воїв охороняв його з тилу? І яким робом, коли 
всі  ви об’єдналися разом, міг бути  вбитий пандавами могутній  Цар мадрів і  навіть мій син,  о  Санджайє!  
Розкажи  мені  всю правду про  загальну загибель  бгаратів  і  про  те,  як  був  розтрощений  у  битві  мій  син 
Дурьйодхана!  Розкажи мені,  як були  вбиті  всі  панчали і  їхні  послідовники,  Дхріштадьюмна,  Шикхандін і 
п’ятеро синів  Драупаді!  Повідж і  про те,  як залишилися  живими п’ятеро пандавів  і  обидва  героя з  роду 
Сатвата,  а  також  Кріпа,  Крітаварман  та  нащадок  сина  Бхарадваджи!  Я  бажаю почути  тепер  про  усе,  як  
відбувалася битва і якою особливістю вона відрізнялася, бо ти вправний оповідати, о Санджайє!».

Так вістить розділ другий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Слухай уважно, о царю, як відбувалося велике побоїще кауравів і пандавів, коли вони зіткнулися там. 

Після того як був убитий син візника шляхетним Пандавом і після того як війська знову згуртувалися й не раз  
кидалися тікати, спостерігаючи відвагу Партхи. Після того як син твій, з почуттями зовсім пригніченими від 
скорботи,  відвернувся  від битви,  коли війська  твої,  охоплені  панічним страхом і  в  тяжкому становищі,  о  
нащадку Бгарати, міркували, що ж потрібно робити далі, чуючи також голосні крики ратників, яких нищили,  
помічаючи  вираз  змінених  облич  великих  царів  у  бою,  бачачи  також  повалені  сидіння  колісниць,  та  й 
колісниці шляхетних воїв,  бачачи убитих слонів і  піхотинців,  о найгідніший, споглядаючи також жахливе 
бойовище, яке нагадує  місце грищ самого Рудри,  і  спостерігаючи безславний кінець царів,  які  сотнями й 
тисячами пішли з життя, — Кріпа, сповнений схованої сили, похилого віку й доброї вдачі, перейнятий жалем і  
вправний у слові, о царю, наблизившись до володаря людей Дурьйодхани сказав йому у гніві такі слова:

«О Дурьйодхано, слухай те, що я скажу тобі, о Каураво! Почувши, о великий царю, чини згідно моїм  
словам, якщо це тобі сподобається, о бездоганний! Адже немає шляху, о царю царів, кращого, ніж обов’язок  
битви! Слідуючи йому, кшатрії, о туре серед кшатріїв, борються у битві! Той, хто живе ремеслом кшатрія,  
зобов’язаний боротися із сином, батьком і братом, із сином сестри і вуями, з рідними та близькими. Якщо він  
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буде вбитий у битві, — це найвища його заслуга. Так само буде найбільший гріх для нього, якщо він утече з  
бойовища. Саме заради цього ті, які прагнуть жити ремеслом кшатрія, шукають ті засоби життя, які вселяють  
жах. У зв’язку із цим я скажу тобі кілька корисних слів. Після того, як упали Бгішма, Дрона і Карна, могутній 
воїн на колісниці, після того, як були вбиті Джайядратха і твої брати, о бездоганний, і син твій Лакшмана, що 
ще залишилося такого, до чого ми повинні вдатися? Ті, на кого ми поклали весь тягар, прийнявши рішення  
про володіння верховною владою, — ті герої,  покинувши свої тіла, відправилися в кінцевий шлях знавців  
брахмо. Що ж до нас самих, то, позбавлені могутніх воїв, наділених багатьма чеснотами, ми, привівши до 
загибелі численних царів, повинні будемо провести наш час у журбі.

Навіть коли всі ті герої були живі, Бібхатсу не міг бути переможений. Маючи своїм оком Крішну, він, 
міцнорукий,  виявився  нескоримим  навіть  для  богів.  Велике  військо  кауравів,  досягши  його  «мавпячого» 
прапора, який піднімався немов тичина піднята на честь Індри, і сяйвом подібний луку Індри або громовій  
стрілі, тремтіло від страху. Від левиного рику Бгімасени, від ревіння мушлі Панчаджаньї і від дзенькоту лука  
Гандіви,  серця  їх  сповнилися  сум’яттям.  Подібно  блискучим  спалахам незвичайно яскравої  перуниці,  що 
викрадає сприйняття світла з наших очей (сліпить очі), показався лук Гандіва, нагадуючи падіння по колу 
палаючої головешки. Оздоблений чистим золотом, той величезний лук, коли ним тряс Пандава, виглядав як  
блискавка,  що яскраво спалахувала  серед скупчень  хмар.  І  везений Крішною,  як хмара  вітром,  Арджуна,  
найкращий з усіх знавців зброї, о царю, спалював те військо твоє, подібно тому як запалений вогонь спалює  
суху траву в осінню пору.

Блискучого,  рівного  могутньому  Індрі,  коли  той  проникає  в  лави  наших  військ,  ми  побачили 
Дхананджайю, подібного до слона із чотирма бивнями. Коли він приводив у хвилювання твоє військо й валив 
у жах царів, ми побачили Дхананджайю, немов це був слон, який потривожив озеро заросле лотосами. Коли  
він лякав усіх воїв дзенькотом свого лука,  ми знову побачили цього Пандава, немов дрібні лісові тварини  
бачать лева. Ті двоє наймогутніших лучників в усьому світі, ті два бика серед усіх стрільців з лука — двоє 
Крішн, одягнені в панцири, виглядали серед людей вельми блискуче.  Сьогодні наступив уже сімнадцятий 
день з  тих пір,  як почалася жахлива пря і  відбувається  вбивство в запалі  битви.  Всі  загони твоїх військ,  
зазнаючи поразки, розсіювалися всюди, подібно тому як скупчення осінніх хмар розносить вітром. Те військо 
твоє,  о  великий  царю,  змусив  тремтіти  та  метатися  Савьясачин,  подібно  човнові  шматованому  вітром  і 
кинутому посеред великого океану.

Де ж був син візника, прихильник твій, і де був Дрона зі своїми прихильниками? Де був я, і де був ти сам?  
Де ж був син Хрідіки, і де був Духшасана, брат твій, разом з іншими братами, коли був убитий Джайядратха? 
Побачивши Джайядратху в межах досяжності стріл, Арджуна, виявивши свою доблесть на всіх твоїх родичах і 
братах, на союзниках і вуях, зухвало поклавши ногу на їхні голови, убив Джайядратху на очах у всіх, о царю! 
Що ж ще залишилося таке, до чого ми повинні вдатися? Хто ж є тут серед людей тепер, хто міг би перемогти  
Пандава? У того шляхетного воїна є різні види небесної зброї. Адже дзенькіт лука Гандіви віднімає у нас  
могутні сили! Це військо твоє, позбавлене зараз вождя, подібно ночі, позбавленої місяця, або подібно річці,  
яка висохла разом з деревами по її берегах, поламаних ходою слонів, і неприродно зруйнованої. Міцнорукий 
герой,  який  мчиться  на  білих  конях,  буде  за  своїм  бажанням  нишпорити  серед  твого  війська  без  
воєначальника, який палає вогнем поширеним серед сухої трави. А стрімкість обох — Сатьякі та Бгімасени — 
може розколоти всі гори або висушити всі океани! Ті слова, які сказав серед зборів Бгіма, о володарю народів,  
ним майже вже виконані.  А що ще залишається невиконаним, він також зробить.  Коли Карна протистояв  
війську,  захищеному пандавами і  зовсім  неприступному,  його  таємно захищав Власник лука  Гандіви.  Ви 
зробили без усяких причин багато несправедливостей стосовно справедливих пандавів. І плоди тих ваших  
учинків тепер виявилися! Заради власних цілей, тобою з великим старанням зібране все це воїнство. І воно в  
тебе, о сину мій, і ти сам, увергнуті у велику небезпеку, о туре з роду Бгарати! Захищай тепер себе самого, о  
Дурьйодхано,  бо  власна  особа  є  притулок  усього!  Якщо  ж притулок  зруйнований,  о  рідний  мій,  то  все,  
належне йому, розсіюється в усі боки! Тому, хто стає слабким, варто шукати миру шляхом переговорів. Тому 
ж, хто сильніше, слід віддати перевагу війні. Така думка Бріхаспаті. Ми ж тепер слабше пандавів відносно  
могутности своїх військ. У такому випадку,  мир з пандавами я вважаю найбільш сприятливим для тебе, о  
володарю! Адже той, хто не знає, що ж служить для його блага, або знаючи зневажає тим, що є його благом,  
незабаром втрачає своє царство і вже ніколи не знаходить свого блага. Бо ж якщо, схилившись перед царем 
Юдхіштхірою, ми все ж зуміли б утримати верховну владу,  то навіть це було б для нашого блага, але не  
можливість  потерпіти через  нерозсудливість,  о  царю,  поразку від  пандавів!  Юдхіштхіра за  вдачею своєю 
жалісливий. По одному слову сина Вічитравірьї і Говінди, він дозволить тобі залишатися володарем у царстві.  
Бо все, що не скаже Хрішикеша непереможному Цареві, Арджуні та Бгімасені, все те вони виконають без  
сумніву. Крішна, я думаю, не здатний буде переступити слова Дхрітараштри з роду Куру, також і Пандава не  
зможе  порушити  слів  Крішни.  Припинення  ворожнечі  з  партхами  —  це  те,  що  я  вважаю  найбільш 
сприятливим для тебе. Я кажу тобі це не з почуття жалю і не заради збереження свого життя. Я кажу тобі, о  
царю,  те,  що вважаю корисним для  тебе.  Ти згадаєш ці  слова,  коли  будеш  на  межі  смерти,  якщо тепер 
зневажиш ними!».  Такі  слова сказав старий Кріпа,  син Шарадвана,  гірко ремствуючи й плачучи.  Гаряче і  
тривало зітхаючи, він віддався потім суму й майже втратив почуття.

Так вістить розділ третій в Шальяпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  4
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Після таких слів, звернених до нього прославленим сином Гаутами, цар Дурьйодхана, протяжно й гаряче  

зітхнувши,  промовчав,  о  володарю  народів!  Потім,  подумавши  хвильку,  шляхетний  син  Дхрітараштри,  
приборкувач ворогів, сказав Кріпі, синові Шарадвана, таке слово: «Усе, що належить сказати іншому, тобою 
уже повідано мені. І тобою також зроблено все заради мене, коли ти борешся, зневажаючи самим життям!  
Люди бачили тебе, як ти проникнув у лави ворожого війська і боровся з могутніми воями на колісницях — 
пандавами, неперевершеними в силі. Адже те, що належить сказати іншому, тобою уже сказано мені. Однак 
все це сказане тобою мене не радує, як ліки не радують того, хто перебуває на межі смерти. Ці доброчинні й  
високі слова, які, підкріплюючи відповідними обґрунтуваннями та доводами, ти, о міцнорукий, говориш, не  
подобаються мені, о найперший з брахманів! Позбавлений нами раніше свого царства, чому ж той син Панду 
може довіряти нам! Той багатий цар, одного разу був переможений нами у грі в кості. Чи ж він може знову  
повірити моїм словам?!

Достоту так само й Крішна, відданий благу партхів, коли прибув до нас із місією посла, був обманутий  
нами. І той учинок наш був несумісний з поняттям честі. Так чому ж тоді Хрішикеша, о брахмане, буде вірити 
моїм словам? Адже того, що царівна Крішна, коли була серед зборів, жалібно ремствувала, того Васудева-
Крішна ніколи не пробачить,  також і  позбавлення Юдхіштхіри його царства.  Те,  що ми чули  раніше, що  
обидва Крішни володіють однаковою душею й міцно прив’язані друг до друга, — те сьогодні ми побачили 
навіч,  о  володарю!  Почувши  про  те,  що  вбито  сина  його  сестри  (Абгіманью),  Кешава  проводить  ночі  в 
глибокій зажурі.  Ми сильно образили його.  Хіба ж він може простити,  заради мене? Арджуна  теж через  
убивство  Абгіманью не  знаходить  собі  спокою.  Якби  навіть  його  попросили,  навіщо він  буде  докладати 
зусиль заради мого блага? Середній син Панду, могутній Бгімасена, надзвичайно лютий. Ним дана страшна  
клятва.  Він  може  зломитися,  але  не  може  зігнутися.  А  ті  два  найвідважніших  близнюка,  обоє  палаючі 
ворожнечею до нас,  коли одягнені  в  панцири і  озброєні  мечами,  нагадують  двох Ям.  Дхріштадьюмна та  
Шикхандін теж запалені ворожнечею до мене. Так навіщо ж обидва вони будуть докладати зусиль заради  
мого блага, о найкращий з брахманів?

Одягнена в одному платті, в той час як у неї були місячні, царівна Крішна піддалася болісним образам  
Духшасани  серед  зборів,  на  очах  у  всіх  людей.  У  такому  пригнобленому  стані  й  зовсім  роздягненою 
пам’ятають її  навіть тепер пандави, ті приборкувачі  ворогів,  і  тому ніколи не можуть бути відвернені від  
битви. Тоді ж Драупаді-Крішна, сильно засмучена, віддалася суворому аскетичному покаянню заради мого  
знищення й успіху у здійсненні цілей своїх мужів.  Вона постійно лежала на голій землі,  маючи намір це 
продовжувати доти, доки не прийде розплата за ворожі дії. Відкинувши зарозумілість і гордість, єдиноутробна  
сестра Васудеви — Субхадра завжди прислужує Крішні-Драупаді, уподібнившись справжній служниці. Отже, 
так все загорілось. І те полум’я уже неможливо погасити ніколи. Так яким же робом можна буде мені укласти  
мир із ним, внаслідок убивства Абгіманью? Після того, як я володів цією землею, оперезаною морями, як же 
я, з милості пандавів, зможу насолодитися невеликим царством? Засяявши, подібно сонцю, високо над усіма  
царями,  як  же  я  тепер  буду  слідувати  за  Юдхіштхірою,  подібно  рабові?  Насолодившись  предметами 
задоволень і  роздавши багаті  дарунки,  як  же  я  буду  тепер вести жалюгідне  життя  разом з  жалюгідними 
людьми?

Я не гніваюся за ті м’які й доброчинні слова, сказані тобою. Я, однак, не вважаю, що зараз підхожий час  
для миру. Вірну політику я вбачаю в тому, щоб боротися справедливо, о приборкувачу ворогів! Зараз не час, 
щоб діяти подібно євнухові.  З  іншого  боку,  зараз  саме  час  для  того,  щоб нам боротися.  Мною зроблені 
численні жертвопринесення. Мною роздані брахманам багаті дарунки. Мною засвоєні Веди, шляхом вивчення 
їх  способом  послідовного  повторення  тексту.  Я  крокував  по  головах  моїх  ворогів.  Слуги  мої  дбайливо 
утримувалися мною, о батьку мій! І людей, пригноблених нещастям, я позбавляв його. Багато далеких країн 
піддалося моєму вторгненню. А моє власне царство охоронялося як слід. Я тішився різного роду предметами  
задоволень.  Я  віддавався  служінню  трьом  цінностям  у  житті  людини  —  закону,  користі  та  любові.  Я 
звільнився від обов’язку, як перед покійними предками, так і перед обов’язком кшатрія. Безсумнівно, немає 
тут щастя. Звідки бути тепер царству, і звідки доброму імені. Слава — це все, що має бути досягнуте тут. Вона 
може бути добута лише у бою і аж ніяк не інакше. Для кшатрія ж така смерть, що наступає в хаті, гідна осуду.  
Смерть на ложі у власній хаті — це найбільший гріх. Та людина, що залишає своє тіло в лісі або в бою, після  
того як зробила безліч жертвопринесень, досягає великої слави.

Той  не  людина,  хто  вмирає,  жалісно  ремствуючи  в  муках,  згублений  хворобою  та  старістю,  серед 
плачучих  родичів.  Залишивши  різні  предмети  задоволень,  я  вже  тепер,  вступивши  у  справедливу битву,  
відправлюся  на  небо,  щоб  перебувати  в  тому  самому  блаженному  світі,  разом  з  тими,  хто  досяг  свого 
кінцевого життєвого шляху. Безсумнівно, для героїв шляхетної поведінки, які ніколи не відвертаються у боях,  
обдарованих розумом і стійких у правді,  для всіх,  хто робив жертвопринесення і  хто був  присвячений на  
жертвопринесення зброї,  — подароване життя на небесах. Адже, напевно, блискучі сонми апсар з радістю 
дивляться на таких героїв, коли вони зайняті в битві. Можливо, покійні пращури дивляться на них, шанованих 
на  зборах  Шакри і  задоволених на  небесах в  оточенні  апсар.  Ми теж тепер зійдемо шляхом,  яким ідуть 

6



безсмертні, а також герої, які не відвертаються від битви, шляхом, вибраним такими героями, як наш старий 
дід, а також і наставник, обдарований глибоким розумом, Джайядратха, Карна й Духшасана!

Ретельні в зусиллях заради мене в цій битві, хоробрі володарі людей убиті. Покалічені стрілами, їхні тіла,  
залиті кров’ю, лежать тепер на сирій землі. Герої ті, знавці найвищої зброї, які зробили до того ж жертовні  
обряди,  як  запропоновано  у  священному  писанні,  поклавши  свої  життя  на  виконання  свого  обов’язку,  
перебувають нині в оселі Індри. Ними вистелений цей шлях до тих блаженних світів. Він стане знову важко  
досяжним, через юрми паломників-героїв, що йдуть з великою поспішністю із цього світу, прагнучи досягти 
блаженної кінцевої мети. Згадуючи подвиги тих героїв, які загинули заради мене, я хочу заплатити їм борг  
належний від мене, не спрямовуючи своїх дум на царство. Якщо, допустивши вбивство своїх друзів, братів і  
дідів, я врятую своє власне життя, весь світ тоді буде засуджувати мене. Яка ж верховна влада може належати 
мені, котрий залишився без родичів, друзів і доброзичливців, і до того ж зігнутому перед сином Панду? І от я,  
отримавши таку поразку й цілковите презирство цього світу, досягну неба, лише поборовшись у справедливій  
битві. І це не може бути інакше!».

Після  таких слів,  сказаних Дурьйодханою,  всі  кшатрії  схвалили ті  слова  й привітали царя  вигуками:  
«Чудово,  чудово!».  Анітрішки  не  засмучуючись  своєю поразкою і  спрямувавши  думки  на  прояв  власної  
доблести, всі вони, твердо вирішивши боротися, сповнилися наснаги. Доглянувши потім верхових і запряжних 
тварин, каурави всі, радіючи майбутній битві, розташувалися на ніч, відійшовши десь на дві йоджани від поля.  
Досягши на  відкритій  місцевості,  вільної  від  дерев,  Сарасваті,  що живить  червоними водами священну і  
прекрасну рівнину біля підніжжя Хімавану, вони напилися води з тої річки і викупалися в ній. Занепалі духом 
сини твої, залишалися тоді, чекаючи на місці свого відпочинку. Покладаючись знову на самих себе, а також і  
один на одного, всі кшатрії, о царю, перебували там чекаючи, спонукувані долею.

Так вістить розділ четвертий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
І ось, зупинившись на рівнині біля підніжжя Хімавану,  ті вої, о великий царю, радісні від майбутньої  

битви, усі разом зібралися там. Шалья, Читрасена, Шакуні, могутній воїн на колісниці, Ашваттхаман, Кріпа,  
Крітаварман  з  роду  Сатвата,  Сушена,  Аріштасена,  Дхрітасена,  що  володіє  могутньою  силою,  а  також 
Джайятсена — всі  ці  царі  провели там ніч.  Після того як доблесний Карна був  убитий у бою, сини твої,  
злякані  пандавами,  гордими  перемогою,  не  могли  ніде  знайти  собі  спокою,  крім  як  біля  підніжжя  гори 
Хімавана. Всі вони, хто докладав зусиль у битві, о царю, ті, які зібралися там, ушанувавши як належить царя в  
присутності війська, сказали йому тоді: «Тобі слід боротися з ворогами, призначивши спочатку ватажка своїх 
військ, під чиїм захистом у бою ми переможемо наших ворогів!».

Тоді  Дурьйодхана,  стоячи  на  колісниці,  відправився  до  найпершого  з  кращих  воїв-колісничних 
Ашваттхамана, знавця усіх відомих прийомів ведення бою, подібного до самого Руйнівника у битві. З гарною 
статурою, з головою, покритою діадемою, із виєю на взірець мушлі, солодкомовний, з обличчям, подібним 
розпуклому лотосу, з ротом як у тигра, а чеснотами своїми подібний Меру, плечима своїми, очима, ходою й 
голосом бика, немов той Стхану (Шива), з руками довгими, товстими і принадними, із грудьми широкими й 
міцними, швидкістю й силою рівний молодшому братові Аруни Гаруді або вітру, величчю подібний до сонця,  
а  розумом  рівний  Ушанасу,  красою ж і  зовнішністю та  принадністю обличчя  —  по  цим  трьом  чільним 
чеснотам — подібний до Місяця, з тілом, яке наче складається зі сполучень золота й дорогоцінних каменів, з  
міцною статурою,  зі  стегнами,  попереком і  задом,  красиво округленими,  зі  стрункими ногами,  з  гарними 
пальцями  й  нігтями,  він,  здавалося,  був  створений  Творцем  з  великою  ретельністю,  після  того  як  той 
обмірковував щораз усі прийнятні якості свого творіння.

Наділений всіма щасливими ознаками, вправний в усякій справі, він являв собою океан учености. Завжди 
перемагаючи ворогів  з  великою стрімкістю,  він  сам не  міг  бути  силою переможений ворогами.  Він  знав 
досконало військову науку, яка складається із чотирьох галузей і десяти видів. Він також добре знав чотири 
Веди з їхніми допоміжними частинами, і акхьяні замість п’ятої. Ушанувавши Триокого з великою ретельністю 
і  суворими обітницями,  Дрона,  сам породжений  не  з  жіночої  утроби,  породив його,  сповненого  великих 
аскетичних  заслуг,  від  дружини,  породженої  не  з  жіночої  утроби.  Наблизившись  до  того  вершителя  
незрівнянних подвигів, незрівнянному красою своєю на землі, який мав успіх у всіх науках, до того океану  
чеснот, бездоганного Ашваттхамана, твій син сказав йому: «Ти, сину наставника, — сьогодні наш притулок!  
Тому скажи, хто, відповідно до твого переконання, може бути тепер верховним воєначальником військ моїх, 
поставивши якого на чолі їх, ми, згуртувавшись, зможемо перемогти в битві пандавів?».

С и н  Д р о н и  м о в и в :
«Нехай  Шалья  буде  проводирем  наших військ!  За  своїм  походженням,  доблестю і  схованою силою, 

славою і  красою своєю і  по всім  іншим гідностям він  — найвищий.  Вдячний за  зроблені  йому послуги,  
залишивши синів рідної своєї сестри, він примкнув до нас. Володар свого великого війська, міцнорукий, він  
подібний другому Картікейї проводиреві військ богів. Призначивши того царя верховним воєначальником, о  
кращий  з  царів,  ми  можемо  здобути  перемогу,  як  колись  вона  була  здобута  богами  після  призначення  
непереможного Сканди їхнім воєначальником!».  Після того як сином Дрони було це сказано, всі володарі  
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людей встали, оточивши Шалью, і почали вигукувати слова перемоги. Вони звернули свої думки до битви і  
сповнилися  найвищої  гордости.  Тоді  Дурьйодхана,  склавши шанобливо  руки,  стоячи  на  землі,  промовив 
піднесеному на своїй колісниці Шальї, рівному Рамі й Бгішмі в бою: «Настав той самий час для твоїх друзів, о  
глибоко відданий друзям, коли люди мудрі випробовують осіб під личиною друзів — чи справжні це друзі чи  
недруги! Хоробрий, будь ти нашим проводирем на чолі наших військ. Коли відправишся на битву, пандави 
разом зі своїми наближеними будуть охоплені зневірою, а панчали будуть зовсім обтяжені!».

Ш а л ь я  м о в и в :
Те, про що ти просиш мене, о царю, правителю кауравів, я виконаю. Бо все, що в мене є: моє життя, моє  

царство і багатство — усе до твоїх послуг!
Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Я обираю тебе, мого вуя, верховним воєначальником військ моїх. Захищай же нас, о найкращий з воїв, як  

Сканда  захищав богів!  Дозволь присвятити тебе,  о  царю царів,  на очолення  військ,  подібно тому як син 
Паваки Картікейя був присвячений на очолення воїнства богів! Розтрощи ворогів на прі, о герою, як могутній  
Індра убивав данавів!

Так вістить розділ п’ятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Почувши ці слова царя кауравів, доблесний Цар мадрів сказав тоді Дурьйодхані, о царю, такі слова: «О  

Дурьйодхано міцнорукий,  слухай,  о кращий з велемовних! Ти вважаєш, що обидва Крішни, коли вони на 
колісниці, — найкращі з воїв-колісничних. Однак обоє вони разом, зовсім не рівні мені за силою рук. А що  
вже ректи про пандавів! Коли розгніваний, я можу на головній ділянці битви поборотися із цілим світом, що 
складається з богів, асурів і людей, які піднялися у всеозброєнні! Я здобуду перемогу в бою над партхами і  
сомаками, об’єднаними разом! Без сумніву, я стану проводирем твоїх військ. Я встановлю такий бойовий шик,  
крізь  який  не  зможуть  прорватися  вороги!  Про  що  істинно  речу  тобі,  о  Дурьйодхано!  В  цьому  немає 
сумніву!».

Після таких слів, звернених до нього, цар Дурьйодхана з радістю присвятив, без зволікання, володаря 
мадрів  на  воєводу,  о  кращий з  роду Бгарати,  серед свого  війська,  відповідно до правил,  запропонованих 
шастрами, о володарю народів! Коли ж Шалья був присвячений, пролунали голосні левині рики серед твоїх  
військ і зазвучали музичні інструменти, о нащадку Бгарати! Зраділи тоді вої кауравів і мадраки, могутні вої на 
колісницях. І всі вони уславили царя Шалью, блискучого на прі, викрикуючи при цьому: «Перемоги тобі, о  
царю! Живи довго! Розтрощи всіх тих ворогів! Отримавши міць твоїх рук, нехай сини Дхрітараштри, наділені  
могутньою силою, правлять усією великою землею, урятовані від своїх ворогів! Адже ти здатний перемогти 
три світи разом з богами, асурами та людьми. А що вже казати про сомаків та срінджайїв, які піддані закону 
смертних!».  Так  уславлений  ними,  могутній  володар  мадрів  відчував  тоді  велику радість,  недосяжну для 
людей, нечистих душею.3

Ш а л ь я  м о в и в :
Сьогодні я або вб’ю всіх панчалів разом з пандавами, о царю царів, або ж сам, убитий ними, відправлюся 

на небо! Нехай сьогодні всі люди побачать мене безстрашного, який мчатиме усюди ратним полем! Нехай 
сьогодні всі сини Панду, Васудева і Сатьякі, всі чеди та сини Драупаді, Дхріштадьюмна, Шикхандін, а також 
всі прабхадраки побачать мою доблесть і страшну міць лука, спритність мою, всю силу зброї і потугу моїх рук  
у битві! Нехай сьогодні партхи й сіддхи разом із чаранами побачать усю силу, яка зосереджена в моїх руках, і  
те багатство зброї, що в мене є! Побачивши сьогодні мою відвагу, нехай могутні вої пандавів, які б’ються з  
колісниць,  прагнучи  протидіяти  їй,  застосують  різні  способи  бою.  Сьогодні  я  примушу  втекти  війська 
пандавів з усіх сторін! Перевершуючи в бою Дрону та Бгішму, о володарю, і сина сути, я буду рискати ратним  
полем заради того, щоб тобі, о каураво, зробити приємне!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Після того як Шалья був присвячений верховним воєводою, серед твоїх військ, о милостивий, більше вже  

не замислювалися про сумну втрату Карни, о нащадку Бгарати! Справді, вої стали там веселими і вельми 
задоволеними. Вони вважали партхів уже вбитими й підпали під владу Царя мадрів. Отримавши ж велику 
радість, військо твоє, о туре з роду Бгарати, щасливо спало в ту ніч і стало воно немов здоровіше душею.  
Почувши той шум твого війська, цар Юдхіштхіра сказав героєві з роду Врішни такі слова, і при цьому чули  
всі кшатрії: «Цар мадрів Шалья, могутній лучник, високо шанований серед усіх воїв, о Мадгаво, призначений  
сином Дхрітараштри проводирем своїх військ. Довідавшись про це, зроби, о Мадгаво, те, що є підхожим. Ти  
— наш вождь і охоронець! Зроби те, що належить зробити слідом за цим!».

І сказав тоді Васудева тому володареві людей, о великий царю: «Я знаю Артаяні (Шалью) достеменно, о 
нащадку  Бгарати!  Сповнений  доблести  й  великої  схованої  сили,  він  особа  високоморальна.  Досягаючи 
поставленої  мети,  він  здатний  боротися  різними  прийомами  і  наділений  великою  вправністю  рук.  Який 
Бгішма чи Дрона, і який Карна в бою, такий же точно або можливо навіть перевершує їх Цар мадрів, — так я  
гадаю. Навіть глибоко міркуючи, о нащадку Бгарати, я не можу знайти воїна, рівного йому, коли він бореться 
на прі,  о  володарю людей!  У бою по силі  своїй він перевершує  Шикхандіна,  Арджуну  й Бгіму,  а  також 
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Сатвату і  Дхріштадьюмну,  о нащадку Бгарати! Цар мадрів,  о великий царю, наділений відвагою лева або  
слона, буде безстрашно рискати полем, як сам Руйнівник у гніві серед істот під час загибелі світу. Сьогодні я  
не бачу гідного йому супротивника  в битві,  крім тебе,  о тигре серед людей, наділеного відвагою, рівною 
тигрові!

У всьому цьому світі, сукупно зі світом богів, не може бути, окрім тебе, іншого мужа, що зміг би вбити 
Царя мадрів, коли той розгніваний у бою, о нащадку роду Куру! День у день перебуваючи на прі, він турбує  
твоє військо. Тому вбий Шалью в битві, як Магхаван убив Шамбару. У самому кінці бойових дій, цей герой із  
благоговінням  шанується  сином  Дхрітараштри.  Адже  коли  в  бою  буде  вбитий  Володар  мадрів,  тобі,  
безсумнівно, дістанеться перемога! А після того, як він буде вбитий, все велике військо Дхрітараштри буде  
знищено! Почувши, о великий царю, ці мої слова, відправляйся тепер, о Партхо, на битву проти царя мадрів,  
могутнього своєю силою! Убий його, о міцнорукий, як Васава убив демона Намучи! І анітрішки не має бути  
виявлене тут  милосердя при думці:  «Це вуй мій!».  Твердо дотримуючись закону кшатріїв,  убий Володаря  
мадрів! Переправившись через океан,  яким були Бгішма і  Дрона,  що йдуть  джерелами в пекло Карни, не  
потони разом зі своїми прихильниками, потрапивши в баюру від сліду коров’ячого копита, що уособлюється 
Шальєю! Вияви всю ту силу аскетичного покаяння і ту міць кшатрія, які є в тобі! Убий же того могутнього 
воїна-колісничного!».

Сказавши ці слова, Кешава, нищитель ворожих героїв, відправився ввечері, шанований пандавами, у свій  
намет.  Коли ж Крішна виїхав,  Цар справедливости Юдхіштхіра,  відпустивши всіх своїх братів,  панчалів і  
сомаків, спокійно провів ту ніч, спочиваючи, подібно слонові, з тіла якого витягнуті дротики. І ті всі могутні  
лучники  панчалів  і  пандавів,  обрадувані  загибеллю  Карни,  спали  тоді  в  ту  ніч  щасливо.  Урятоване  від  
пропасного збудження військо пандавів, мнозством могутніх лучників та могутніх воїв-колісничних повне,  
переправившись на інший берег океану лих і злигоднів, було сповнене радости в ту ніч, внаслідок перемоги  
здобутої вбивством Сина сути, о найгідніший!

Так вістить розділ шостий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Після того як минула та ніч, цар Дурьйодхана тоді, звернувшись до всіх твоїх воїв, сказав: «Озброюйтеся,  

о  могутні  вої  на колісницях!».  Почувши веління  царя,  військо почало споряджатися  в  броні.  Одні  з  воїв 
поспішно  закладали  колісниці,  інші  ж  бігали  туди-сюди.  Споряджалися  слони  і  озброювалися  вої.  Інші 
тисячами почали покривати коней попонами. Пролунали звуки музичних інструментів, о володарю народів, 
бо їх використовували для наснаги воїв і ратників. Тоді показалися всі підрозділи військ, які залишилися від  
цілих  з’єднань,  о  нащадку  Бгарати,  споряджені  в  броні,  обравши  смерть  замість  відступу.  Призначивши 
Шалью, Царя мадрів, своїм верховним воєначальником, могутні вої-колісничні кауравів, розподіливши все  
військо, твердо стали по своїх загонах.

Тоді всі твої вої, Кріпа, Крітаварман, і син Дрони, Шалья і син Субали, а також інші царі, що ще вціліли, 
зустрівшись із твоїм сином, прийшли до такої угоди, що жоден з них не повинен жодним чином боротися з  
пандавами наодинці. «Той з нас, — сказали вони, — хто буде наодинці боротися з пандавами, або той, хто 
покине  соратника  свого,  той  буде  заплямований  п’ятьма  тяжкими  гріхами  та  іншими  меншими гріхами.  
З’єднавшись разом, всі ми повинні боротися з ворогами, захищаючи один одного!». Так уклавши угоду між 
собою,  ті  могутні  вої  на колісницях,  поставивши на  чолі  Царя мадрів,  всі  поспішно рушили  проти своїх  
ворогів.  Так  само  і  пандави,  о  царю,  вишикувавши  свої  війська  в  бойові  лави  на  великому  бойовищі, 
виступили проти всіх кауравів,  з  наміром поборотися з  ними з  усіх  боків.  І  те  військо,  о  кращий з  роду  
Бгарати, чий гул нагадував збурений океан, в коливанні від колісниць та слонів, являв собою видовище океану  
здійнятому від хвиль.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Я чув про загибель Бгішми, Дрони та сина Радхи. Розкажи мені далі про поразку Шальї та сина мого! 

Яким  чином  був  убитий  у  бою  Шалья  Царем  справедливости,  о  Санджайє?  І  як  був  убитий  Бгімою 
міцнорукий син мій Дурьйодхана?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Слухай, о царю, набравшись терпіння, про розтрощення людських тіл і загибель слонів та коней, коли я  

буду розповідати тобі про бій! Надія, о царю, сильно зросла тоді у синів твоїх, коли, після того як були вбиті  
Бгішма, Дрона, і Син сути, Шалья мав намір убити всіх партхів, о найгідніший! Плекаючи таку надію в серці  
своєму й  утішаючись  нею,  син  твій,  покладаючись  у  битві  цілком  на  Царя  мадрів,  могутнього  воїна  на 
колісниці, вважав тоді,  що має захисника. Коли після вбивства Карни, партхи видали левині рики, тоді,  о  
царю, синів Дхрітараштри обійняв великий страх. Але, заспокоївши їх, доблесний Цар мадрів вишикував, о  
великий царю, великий бойовий шерег,  сприятливий у всіх відносинах.  І  доблесний Цар мадрів виступив  
проти партхів у бою, розмахуючи своїм чудесним луком,  здатним вражати зі страшною силою і  надавати  
пущеним стрілам ще більшу стрімкість. І той могутній воїн-колісничний, зійшов на кращу з колісниць, у яку 
були запряжені коні з країни Синдху. І зображення борозни на прапорі його, о великий царю, піднятого над  
колісницею, надавало їй блискучого вигляду.

9



Захищений тією колісницею, герой той, хоробрий нищитель ворогів, стояв, о великий царю, розсіюючи 
страх  синів  твоїх.  Виступаючи,  Цар  мадрів,  одягнений  у  броні,  йшов  на  чолі  лави,  супроводжуваний 
хоробрими  мадраками  і  непереможними  синами  Карни.  Ліворуч  був  Крітаварман,  оточений  тригартами.  
Праворуч рухався син Гаутами Кріпа разом із шаками і яванами. У тилу перебував Ашваттхаман, оточений 
камбоджами. У середині війська був Дурьйодхана, захищений воями — биками з роду Куру. Оточені великим 
загоном кінноти, прямували разом з усім військом також син Субали Шакуні і син гравця Улука, могутній  
воїн на колісниці.

Пандави ж, могутні лучники, ті приборкувачі ворогів, вишикувавши своє військо в бойові лави, о великий 
царю, і розділившись на три частини, кинулися проти твого війська. Дхріштадьюмна, Шикхандін, а також 
Сатьякі, могутній воїн-колісничний, рушили поспішно проти війська Шальї. Тоді цар Юдхіштхіра, оточений 
загоном свого війська, ринувся проти самого Шальї, бажаючи вбити його, о туре з роду Бгарати! А проти сина 
Хрідіки Крітавармана і саншаптаків виступив з великою стрімкістю Арджуна, нищитель юрм ворогів. Проти 
сина Гаутами Кріпи ринулися, о царю царів, Бгімасена і сомаки, могутні вої на колісницях, палаючи бажанням  
убити своїх ворогів у битві. Обидва ж сина Мадрі, два могутніх воя на колісницях, у супроводі своїх військ,  
виступили в битві проти Шакуні та Улуки, тих обох героїв на чолі своїх військ. Так само і твої вої, десятками 
тисяч, із різною зброєю у руках, збуджені гнівом, рушили проти пандавів у тому бою.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Після поразки могутніх лучників Бгішми, Дрони та Карни, могутнього воїна на колісниці, і після того як 

каурави, а рівно і пандави залишилися в незначному числі й коли партхи, сповнені великої відваги, ще більше  
розлютилися в бою, о Санджайє, яка була міць війська, що залишилося, мого й ворожого?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Про те, як ми та вороги наші протистояли у битві і яка була міць війська, що залишилося з обох сторін,  

про те почуй од мене, о царю! Одинадцять тисяч колісниць, о туре з роду Бгарати, десять тисяч і сім сотень 
слонів і повних дві сотні тисяч коней, о туре з роду Бгарати, і тридцять мільйонів воїв — така була міць твого  
війська. Шість тисяч колісниць, шість тисяч слонів, десять тисяч коней і  двадцять мільйонів піших воїв,4 о 
нащадку Бгарати, — такий був залишок війська пандавів у тій битві. Саме такі сили зійшлися по обидва боки  
для битви,  о  туре  з  роду Бгарати!  Розподіливши в такий спосіб свої  війська,  о  царю царів,  ми,  слухняні  
порадам Царя мадрів, виступили проти пандавів, збуджені гнівом і прагнучі перемоги. Так само й хоробрі  
пандави, тигри серед людей, горді перемогою, та панчали, овіяні славою, вступили у бій. Так, ті тигри серед  
людей, з полками своїх військ, які жадали вбити один одного, зіткнулися на ранковій зорі, о володарю! І тоді  
відбулася люта на вигляд і жахлива битва між твоїми і ворожими воями, що жорстоко разять і вбивають один 
одного.

Так вістить розділ сьомий в Шальяпарві 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 :
Тоді відбулася битва між кауравами та срінджайями, яка збільшує страх у воїв, о царю царів, жахлива,  

подібна  прі  між  богами  й  асурами.  Люди,  колісниці  та  юрми слонів,  вої  на  слонах,  і  тисячі  вершників,  
сповнених великої відваги, збивалися один з одним. Був чутний голосний шум від нападу страшних виглядом 
слонів, немов гуркіт хмар на небі в дощову пору.  Деякі вої-колісничні, падали від нищівних ударів слонів  
разом  зі  своїми  колісницями.  Інші  хоробрі  вої  розбігалися  по  бойовищу  від  тих  тварин,  шалених  від 
збудження. Добре навчені вої на колісницях своїми стрілами відправляли цілі загони кінноти та піхотинців,  
які  захищають  ноги слонів,  у  потойбічний світ,  о  нащадку Бгарати!  А добре  навчені  вершники,  о  царю, 
оточивши могутніх воїв-колісничних рискали полем, разили і убивали їх списами, дротиками та мечами. Деякі  
вої,  озброєні  луками,  оточивши могутніх  воїв  на  колісницях,  — причому багато  нападало  на  одного,  — 
відправляли їх у житло Ями. Інші ж могутні вої, оточивши слона і найкращих серед подібних же воїв, убивали 
з голосним криком і вигуками «Ось я!», кого-небудь з ратників, які билися і рискали усюди.

Так само і слони, оточивши з усіх боків воїна на колісниці, збудженого гнівом, який пускав численні 
стріли, убивали його, о великий царю! Нападаючи один на одного, ратник на слоні проти ратника на слоні, і  
воїн на колісниці проти воїна на колісниці, у запалі бою там і тут убивали один одного дротиками, піками та 
довгими стрілами. Було видно, як слони й коні, розтрощуючи піших воїв серед битви, чинили велике сум’яття.  
Усюди  мчалися  прикрашені  буйволовими  хвостами  коні,  мов  лебеді  рівниною  біля  підніжжя  Хімавану,  
начебто вони збиралися поглинути саму землю. І земля, поцяткована копитами тих коней, о володарю народів,  
виглядала красиво, немов прекрасна жінка, покрита подряпинами від нігтів свого коханця. Від стукоту копит 
коней,  скрипу ободів  коліс  і  від  ревіння  слонів,  від  звуків  різних  музичних  інструментів  і  протяжливого 
ревіння мушель земля стала дзенькати, немов від ударів грому, о нащадку Бгарати! Через дзвін луків, блиск  
шабель і яскраве сяйво обладунків воїв нічого не можна було розрізнити.

Безліч відрубаних рук,  подібно хоботам ватажків слонів,  звивалося,  корчилося і  рухалося в страшних 
судомах. Від падіння голів на землю, о великий царю, було чути гул, який нагадував шум від падіння плодів з 
дерев таля. Від тих упалих голів, обагрених кров’ю, земля виглядала гарно, немов була покрита золотавого  
кольору лотосами в пору їх цвітіння, о нащадку Бгарати! І справді, від тих мертвих голів із закоченими очима, 
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і сильно знівечених різною зброєю, вона, о великий царю, виглядала блискуче, наче була покрита розпуклими  
лотосами. Від упалих рук,  змащених сандалом і  прикрашених дорогоцінними браслетами кеюра,  земля,  о 
царю царів, яскраво блищала, немов була покрита тичинами, піднятими на честь Індри. Бойовище покрилося  
стегнами  царів,  відрубаними  в  запеклій  битві,  які  нагадували  хоботи  слонів,  та  іншими  частинами  тіл.  
Встелений  сотнями безголових  тіл  і  прикрашений  парасолями та  буйволовими хвостами,  той  ліс  війська 
красувався блискуче,  немов справжній ліс, вкритий квітами. І вої,  що безстрашно рискали там, о великий 
царю, з тілами, залитими кров’ю, виглядали подібно розквітлим деревам кіншука.

Також і слони, жорстоко змучені стрілами та піками, падали там і тут на ратнім полі, уподібнюючись  
розірваним  хмарам.  Загони  слонів,  о  великий  царю,  розтрощені  шляхетними  воями,  розсіювалися  в  усі  
сторони, подібно хмарам, гнаним вітром. І слони ті, що виглядом нагадували хмари, усюди падали на землю,  
немов це були гори, розколоті громами при загибелі світу наприкінці юґи. Сурозмірні з горами, цілі купи  
полеглих на землю коней, разом з вершниками виднілося всюди. І утворилася на бойовищі ріка, що тече у 
потойбічний світ. У ній води заміняла кров, а вири — бойові колісниці.  Прапори служили їй деревами, а  
кістки — галькою по берегах. Руки воїв заміняли їй крокодилів, луки — її течію, слони — прибережні скелі, а  
коні — її камені. Жир і мозок служили їй трясовиною, парасолі були її лебеді, а булави — її плоти. Встелена 
зброєю та тюрбанами, вона була прикрашена прапорами замість гарних дерев. Вона була покрита безліччю 
пливучих коліс, потрійними бамбуковими дишлями і ратищами прапорів. Збільшуючи радість у хоробрих, а  
страх у боязких, виникла та страшна ріка від юрм кауравів і срінджайїв, по її берегах. І через ту жахливу ріку,  
яка тече у світ покійних, переправилися ті герої, чиї руки нагадували загострені колоди, на своїх колісницях і  
верхових і в’ючних тваринах, які служили їм плотами та човнами.

Коли  відбувалася  та  битва,  яка  не  знає  меж  моральної  властивості,  о  володарю  народів,  страшна,  
пов’язана із загибеллю чотирьох видів військ, і яка нагадує відтак бій між богами та асурами за давніх часів,  
деякі вої голосно волали до своїх родичів і друзів, о приборкувачу ворогів; інші ж, закликані родичами, не  
верталися,  змучені  страхами.  У той час,  як  відбувалася  та  страшна  січа,  яка  не  знала  меж моральности,  
Арджуна і Бгімасена приводили в замішання своїх ворогів. І те величезне військо твоє, о володарю людей, так  
знищуване,  було  там  і  тут  збите  з  пантелику,  подібно  жінці  під  впливом хмільного  напою.  Привівши в  
замішання те військо, Бгімасена і Дхананджайя засурмили у свої мушлі та видали тоді левині рики. І як тільки  
почули те зичне ревіння Дхріштадьюмна і Шикхандін, поставивши на чолі Царя справедливости, кинулися 
проти Царя мадрів. Ми бачили, яким чудесним і страшним з вигляду був той спосіб, о володарю народів, яким 
боролися із Шальєю ті герої, спільно і кожний окремо. Обоє сина Мадрі, сповнені шаленої люті та вправні у  
володінні  зброєю,  обоє  нескоримі  в  бою,  виступили  з  усією  стрімкістю  проти  твого  війська,  палаючи 
бажанням перемоги.

Тоді військо твоє, о туре з роду Бгарати, спонукуване за допомогою стріл пандавами, які воліли перемоги, 
повернуло назад. Мордоване так і гнане завзятими лучниками, військо те, о великий царю, розбігалося в усі  
боки на очах у твоїх синів. Голосні сумні лементи «Ай! Ой!», піднялися серед твоїх воїв, о нащадку Бгарати!  
«Стій,  зупинися!»,  — такі  вигуки  чулися  тоді  серед  шляхетних  кшатріїв,  що  тікали,  натомість  бажаючи 
перемоги один одному в бою. Однак, розбиті пандавами, ті війська твої все ж бігли геть. Залишаючи на полі  
бою дорогих синів, братів, дідів, вуїв, синів дочок, а також родичів, пришпорюючи коней і слонів, вої твої 
розбігалися в усі боки, проявляючи рішучість лише у своєму власному захисті, о туре з роду Бгарати!

Так вістить розділ восьмий в Шальяпарві 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 :
Бачачи те військо розбитим, доблесний Цар мадрів звернувся до свого візника: «Скоріше жени стрімких 

коней! Ген-де стоїть цар Юдхіштхіра, син Панду, під ясно-жовтим блискучим парасолем, підтримуваним над 
ним. Швидко достав мене туди,  о візнику,  і  подивися на мою міць у бою! Адже партхи не в силі  стояти 
сьогодні переді мною у битві!». Після таких слів, візник Царя мадрів помчався туди де був вірний своїй меті  
Цар справедливости Юдхіштхіра. Могутнє військо пандавів, що раптово рушило на нього, стримував у бою,  
як берег збурений океан, один Шалья. Далебі, величезне юрмище військ пандавів, ринувшись на Шалью, о  
найгідніший, стояло тоді нерухомо у бою, немов море при зустрічі з горою. Побачивши Царя мадрів, який  
стояв для битви на полі  бою, каурави повернулися назад,  обравши смерть замість відступу.  Коли ж вони  
повернулися, о царю, і кожний зайняв своє місце у добре вишикуваних бойових лавах, відбувся жахливий бій,  
де вільно текла кров, уподібнюючись воді.

Накула, непереможний у бою, поборовся із Читрасеною. Обоє вони, чудові лучники, нападаючи один на 
одного, поливали друг друга зливами стріл, подібно двом повним дощовим хмарам, які піднялися на небокраї  
з  півдня та з  півночі.  І  я  не міг помітити різниці між Пандавом і  його супротивником. Обоє майстерні у  
володінні зброєю та наділені міццю, вони були досвідчені у вправах на бойових колісницях. Обоє прагнучи 
вбити  один  одного,  вони  старанно  видивлялися  один  в  одного  слабкі  місця.  І  тут  Читрасена  стрілою із 
широким вістрям, добре загартованою і відточеною, о великий царю, розсік лук Накули біля самої рукояті.  
Потім він безстрашно вразив позбавленого лука  Накулу в чоло трьома відточеними на камені стрілами із  
золотим оперенням.  Іншими гострими стрілами  він  відправив  коней його  до  бога  смерти,  потім повалив 
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прапор і візника свого супротивника, трьома стрілами кожного. З тими трьома стрілами, випущеними з рук 
ворога, та які стирчали у чолі, Накула, о царю, виглядав гарно, подібно горі з трьома гребенями.

Позбавлений лука  та  колісниці  своєї,  той герой,  взявши меч і  щит,  зістрибнув  з  колісниці,  як  лев  з  
вершини гори.  І  коли він  пішки  кинувся  на  супротивника  свого,  той випустив  у  нього зливу стріл.  Але 
сповнений сприту і  відваги,  Накула  перехопив ту зливу своїм щитом.  Досягши колісниці  Читрасени,  той  
могутній герой, син Панду, здатний боротися різними способами і невтомний, зійшов на неї на очах у всього  
війська. Потім Пандава відокремив від тулуба увінчану діадемою голову Читрасени, прикрашену сережками, з  
гарним  носом  і  гарними  довгастими  очима.  І  той,  наділений  блиском,  рівним  сонцю,  звалився  зі  своєї  
колісниці. Побачивши ж Читрасену вбитим, усі  могутні вої-колісничні видали вигуки схвалення і численні 
левоподібні кличі.

Побачивши  свого  брата  вбитим,  обидва  сина  Карни  — Сушена  і  Сатьясена  —  два  могутніх  воя  на 
колісницях, мечучи гострі стріли, швидко кинулися тоді проти Пандава, кращого з воїв-колісничних, подібно  
тому як два тигри, о царю, у дрімучому лісі нападають на слона, бажаючи вбити його. Обоє шалені, кинулися 
вони на того могутнього ратника-колісничного, зі спритністю пускаючи стріли, начебто дві хмари, дощачи  
потоками води. Хоча й простромлений усюди стрілами, могутній і доблесний син Панду, зійшовши на іншу 
колісницю, весело взяв інший лук і стояв у битві, як сам Руйнівник у своєму гнівному вигляді. І ось ті два  
брати, о царю, почали своїми прямими стрілами розбивати на частини його колісницю, о володарю народів! 
Тоді Накула, сміючись, убив у запалі бою чотирьох коней Сатьясени, чотирма гостро відточеними стрілами. 
Потім, націливши довгу стрілу із золотим оперенням і відточену на камені, Пандава розсік, о царю царів, лук 
Сатьясени. Але тоді, зійшовши на іншу колісницю і взявши інший лук, Сатьясена та Сушена обрушилися на  
Пандава. Однак доблесний син Мадрі безстрашно поцілив їх обох, о великий царю, двома стрілами кожного,  
на головній ділянці бою.

Тоді Сушена, могутній воїн на колісниці, збуджений гнівом, розсік у запалі битви, сміючись при цьому,  
величезний лук  Пандава стрілою із бритвоподібним вістрям. Але, взявши інший лук,  Накула,  шалений од 
люті, простромив Сушену п’ятьма стрілами та зрізав однією його прапор. І без зволікання, в запалі битви, він  
розсік потім лук і шкіряний нарукавник Сатьясени, о найгідніший, і всі люди видали там голосні лементи. Той 
також, взявши інший лук,  здатний вражати стрілами з великою стрімкістю й витримувати велику напругу,  
обсипав  сина  Панду  стрілами  з  усіх  боків.  Але,  відбивши  ті  стріли,  Накула,  нищитель  ворожих  героїв,  
простромив Сатьясену і Сушену двома стрілами кожного. Натомість, обоє вони простромили Накулу кожний 
окремо,  неухильними  в  леті  стрілами.  Також  і  візника  його,  о  царю,  вони  вразили  гострими  стрілами. 
Доблесний же Сатьясена, наділений великою вправністю рук, стрілив окремо від брата свого, двома стрілами 
дишель колісниці Накули та лук його.

Однак той неперевершений воїн Накула, стоячи на своїй колісниці, взяв особливий дротик, який метають 
з колісниці, оснащений золотою рукояттю і з гострим вістрям, змащений оливою і зовсім позбавлений вад. 
Він, о володарю, нагадував дитинча змії, смертельно отруйне, що постійно висуває язик. І, піднявши ту зброю,  
він метнув її у Сатьясену, в шалі бою. І той простромив серце його в тій битві та розірвав на сто частин, о  
царю!  Безтямний,  позбавлений  життя,  він  гупнув  з  колісниці  на  землю.  Побачивши свого  брата  вбитим, 
Сушена, шалений од гніву, миттєво позбавив колісниці нащадка Панду і обдав його, пішого, своїми стрілами.  
Побачивши Накулу  без своєї  колісниці,  Сутасома,  могутній  син Драупаді,  ринувся  туди,  бажаючи в  бою 
визволити свого батька. Зійшовши тоді на колісницю Сутасоми, Накула, найкращий з роду Бгарати, виглядав  
красно, мов лев, який стоїть на горі. І, взявши інший лук, він поборовся із Сушеною. І обидва ті могутні воя на  
колісницях, нападаючи один на одного і поливаючи стрілами, докладали зусиль, щоб знищити один одного.

Тоді Сушена, збуджений гнівом, уразив Пандава трьома стрілами і двадцятьма Сутасому в обидві руки та 
груди.  У  відповідь,  о  великий  царю,  могутній  Накула,  нищитель  ворожих  героїв,  сильно  розгнівавшись, 
покрив  його  з  усіх  боків  своїми  стрілами.  Потім,  взявши  тонко  загострену  стрілу  з  добре  відточеним  
наконечником у вигляді півмісяця, він стрімко метнув її в сина Карни. І тою стрілою, о кращий з царів, син  
Панду зніс йому голову з пліч, на очах у всього війська. І той подвиг його здавався вельми дивним! Убитий  
так шляхетним Накулою, о царю, той впав, подібно високому дереву на березі річки, скинутому хвилею її  
течії.  Побачивши вбивство сина Карни і доблесть Накули,  військо твоє побігло від страху,  о туре  з  роду  
Бгарати!

Однак те  військо,  о  великий царю,  захистив тоді  в  бою його верховний воєначальник ― хоробрий і 
доблесний Цар мадрів, той приборкувач ворогів. Покладаючись на своє власне військо, о великий царю, він 
безстрашно стояв у битві, видаючи голосні левині рики й змушуючи свій лук грізно гучати. Тоді ті вої твої, о 
царю, захищені в бою тим суворим лучником, виступили без усяких побоювань, проти ворогів своїх, з усіх  
боків. І,  оточивши звідусіль того могутнього лучника ― Царя мадрів,  ті  могутні  вої,  о царю, стояли там,  
бажаючи  поборотися,  з  усіх  боків.  Так  само  Сатьякі  й  Бгімасена  та  обоє  пандавів  ―  два  сина  Мадрі,  
поставивши на чолі Юдхіштхіру, того приборкувача ворогів, що відкидає боязкість, і оточивши його в бою,  
видали левоподібний клич. Герої ті теж вчинили шум і свист стрілами випущеними ними, а також видали різні  
кличі та вигуки.

Так само й усі твої вої, швидко оточивши володаря мадрів, сильно збуджені гнівом, знову зважилися на  
битву.
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Тоді відбулася пря, яка підсилює страх у боязких, між твоїми воями та ворогами, з яких обидві сторони 
обрали собі смерть замість відступу. Як колись відбувалася битва між богами та асурами, о володарю народів,  
таким був бій, о царю, між безстрашними воями, що збільшив населення царства Ями. Тоді Мавпознаменний 
син Панду, о царю, розтрощивши в битві саншаптаків, ринувся проти того війська кауравів. Також і пандави, з 
уцілілими залишками своїх сил, очолені Дхріштадьюмною, кинулися проти того ж війська, випускаючи гострі  
стріли. Відбулося замішання у рядах кауравів, обсипаних стрілами пандавів. Бо ті підрозділи війська не могли 
розрізняти головні або ж проміжні сторони світу. Покрите гострими стрілами, випущеними з луків пандавів,  
військо кауравів, позбавлене своїх героїв і притиснуте з усіх сторін, було розбито. Дійсно, о кауравьє, його 
почали знищувати сини Панду ― могутні  вої  на колісницях.  Так само й військо пандавів,  о  царю,  стало 
піддаватися з усіх боків у бою тому знищенню, сотнями й тисячами, від стріл синів твоїх. І в той час як два  
війська, сильно збуджені, знищували одне одне, вони бурхливо схвилювалися наче дві ріки у пору дощів. І  
великий, панічний страх проникнув у серця твоїх воїв, а також і пандавів, о царю царів, коли відбувалася та  
жахлива січа.

Так вістить розділ дев’ятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Коли ж війська, знищувані один одним, так сильно розладналися, коли вої їх тікали геть, а слони почали 

видавати низьке ревіння; коли піхотинці в тій жахливій битві почали голосно кричати й волати, та тоді, коли  
коні, о царю, розбігалися в різні боки; коли різанина стала жахливою і коли поголовне винищення охопило 
всіх живих істот, коли різні види зброї ішли в хід або зіштовхувалася одна з одною, і коли колісниці та слони 
змішувалися разом; у той час як у одержимих битвою проявлявся захват, а в боязких збільшувався страх, і  
коли вої цілком поринали у битву, палко бажаючи вбити один одного; під час тої жахливої події, що віднімала  
життя у людей, коли відбувалася грізна гра ― жахаючий бій, який збільшував населення царства Ями, ― 
пандави мордували твої війська гострими стрілами і точно так само твої вої знищували війська пандавів.

І коли так відбувалася битва та, що вселяє жах боязким, коли наступила рання, перша пора дня перед  
сходом сонця, супротивники, о царю, що влучно разили ціль, захищені шляхетним Юдхіштхірою, боролися із 
твоїм військом, обравши смерть замість відступу.  Військо кауравів,  борючись з  могутніми й гордовитими 
пандавами, вправне наносити удари і влучно вражати ціль, почало слабнути і хвилюватися, подібно стаду 
газелей, охоплених страхом перед бурхливим вогнем. Бачачи те військо знесилене і пригнічене, немов корова,  
занурена в болото, Шалья, бажаючи визволити його, виступив тоді проти війська пандавів. Охоплений гнівом, 
Цар мадрів, взявши найкращий лук, став до бою проти пандавів, смертельних своїх ворогів. пандави теж, о 
великий царю, у бою тому,  горді  перемогою, виступили проти Царя мадрів і  простромили його гострими 
стрілами.  Але тут  Цар мадрів,  наділений могутньою силою,  почав вимотувати те військо на очах у Царя  
справедливости сотнями гострих стріл.

І тоді, о царю, показалося безліч знамень. Видаючи гучний шум, затремтіла сама Земля разом з горами.  
Метеори  з  палаючими  вістрями,  на  зразок  списів,  оснащених  руківʼями,  розлітаючись  на  шматки  в  усі 
сторони, падали з неба на землю, затьмарюючи диск сонця. Газелі, буйволи та птахи, о володарю народів, у  
величезній кількості залишали військо твоє, о царю, праворуч від себе! Тоді відбулася надзвичайно люта січа  
між ратниками обох сторін, зосередженими у величезному збіговиську. Згуртувавши потім усі свої військові  
підрозділи, о володарю людей, каурави обрушилися, о царю, на військо пандавів. І тут Шалья, з незасмученою 
душею, облив зливою стріл Юдхіштхіру,  сина Кунті,  подібно тому як Тисячоокий обрушує  потоки дощу.  
Обдарований могутньою силою,  він  стрілив Бгімасену,  усіх  п’ятьох синів  Драупаді  та  обох синів  Мадрі, 
породжених від Панду,  а також і  Дхріштадьюмну та онука  Шині,  а ще Шикхандіна — кожного десятьма 
стрілами, відточеними на камені, із золотим оперенням. І дійсно, він викидав дощ стріл, як Магхаван проливає 
зливи наприкінці спекотної пори.

Далі показалися прабхадраки, о царю, і сомаки, що впали биті тисячами стріл Шальї. Як рої бджіл або 
хмари  сарани,  стріли  Шальї  падали,  подібно  громовим стрілам  із  хмар.  Слони  й  коні,  піхотинці  та  вої-
колісничні, мордовані жорстоко стрілами Шальї, падали, або блукали безцільно, або видавали голосні крики.  
Збуджений гнівом і обійнятий відвагою, володар мадрів огорнув стрілами своїх ворогів у бою тому, немов це 
був сам Руйнівник, випущений Часом при загибелі світу.  Могутній володар мадрів почав при цьому гучно  
гриміти, нагадуючи гуркіт хмар. Так знищуване Шальєю, те військо пандавів тікало до Аджаташатру, сина 
Кунті, Юдхіштхіри. Обдарований великою вправністю рук, Шалья, розтрощивши, в запалі бою, теє військо 
гострими  стрілами,  почав  жорстоко  тіснити  Юдхіштхіру  могутньою  зливою  стріл.  Коли  він  стрімко 
обрушувався  на  нього  з  піхотинцями  та  кіннотою,  цар  Юдхіштхіра,  збуджений  гнівом,  стримував  його 
гострими стрілами, як стримують збудженого тічкою слона стрекалами. Але тут  Шалья випустив у нього  
страшну стрілу, подібну до отруйної змії. Вона простромила наскрізь шляхетного сина Кунті і стрімко впала 
на землю.

Тоді Врікодара, сповнений гніву,  поцілив Шалью сімома стрілами, Сахадева ж — п’ятьма і Накула — 
десятьма.  А п’ятеро синів Драупаді  облили дощем стріл того героя,  що розтрощував  ворогів,  — Артаяні,  
великого долею своєю, подібно тому як хмари поливають зливою гору. Бачачи Шалью, притиснутого з усіх  
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боків партхами, Крітаварман і Кріпа, розлютовані обоє, кинулися тоді до нього на допомогу. Також Улука, і 
Пататрін, і  Шакуні,  син Субали, також Ашваттхаман, могутній воїн на колісниці, з легкою посмішкою на  
вустах,  і  всі  сини  твої  захищали  Шалью  в  бою всіма  способами.  Вразивши  Бгімасену  трьома  стрілами,  
Крітаварман могутньою зливою стріл зупинив його, явне втілення гніву. Розгніваний Кріпа жорстоко вдарив 
потоками своїх стріл на Дхріштадьюмну. Проти синів Драупаді виступив Шакуні, а проти обох близнюків ― 
син  Дрони.  Дурьйодхана,  шалений  у  прихованій  силі,  виступив  у  тому  бою  проти  Кешави  і  Арджуни,  
найперших з воїв, і, сповнений могутньої сили, ударив по обом своїми стрілами. Так відбувалися на ратнім  
полі сотні двобоїв, лютих для погляду і дивовижних, між твоїми та ворожими воями, о володарю народів!

Володар Бходжи (Крітаварман) убив у тому бою коней Бгіми масті білоногої антилопи. Позбавлений 
коней, той нащадок Панду, зійшовши з приступки колісниці, почав боротися з палицею у руках, немов сам 
Руйнівник  з  піднятим  жезлом.  Цар  мадрів  убив  потім  коней  Сахадеви,  перед  очима  Бгіми.  У  відповідь  
Сахадева  вбив  мечем  сина  Шальї.  Наставник  Гаутама  сміливо  поборовся  знову,  з  безстрашним 
Дхріштадьюмною, докладаючи зусиль проти свого ворога, що діяв із ще більшим завзяттям. Син навчителя 
Ашваттхаман, не дуже гнівний і ніби посміхаючись, простромив п’ятьох доблесних синів Драупаді кожного  
десятьма стрілами. Шалья також, збуджений гнівом, о царю, розтрощуючи сомаків і пандавів, знову жорстоко 
вдарив на Юдхіштхіру гострими стрілами. Тоді доблесний Бгіма, охоплений люттю, закусивши уста, взяв у  
запалі бою, свою палицю та націлив її на Шалью, щоб знищити його.

Подібна до жезла Ями, який нависнув над ворогами в Ніч загибелі світу, надзвичайно згубна для життя 
слонів,  коней  і  людей;  оповита  навколо  золотими  тасьмами,  схожа  на  блискаючий  метеор,  оснащена 
петелькою з мотузки, непомірно люта, як самиця змії, твердістю подібна до громової стріли й цілком зроблена  
із заліза;  змащена сандаловою маззю і запашним алое, подібно бажаній юній красуні;  забруднена мозком,  
жиром і кров’ю, нагадуючи язик Вайвасвати; оснащена сотнею гучних дзвіночків, подібна грому Васави, що 
нагадує виглядом отруйну змію, яка тільки-но скинула свою стару шкіру, окроплена виділеннями збудженого 
тічкою слона; жахлива для ворожих військ і звеселяюча свої війська, прославлена у світі людському й здатна 
розколювати вершини гір, вона була тією зброєю, якою у житлі на Кайласі, могутній син Кунті викликав на  
битву розгніваного володаря Алаки (столиця Кубери) — друга Магешвари, — тією зброєю, якою могутній 
Бгіма, хоча й був оточений багатьма, убив у гніві безліч гордовитих гухьяків, наділених силою ворожби, в  
оселі подавця багатств, заради отримання квітки мандари, щоб зробити приємне Драупаді. Піднявши ту, мов 
громову стрілу Індри, восьмигранну, з багатьма діамантами, дорогоцінними каменями і перлинами, високо 
шановану палицю, міцнорукий син Панду обрушився проти Шальї, в запалі битви.

І тією палицею, видаючи жахливий звук,  Бгіма, вправний у битві, розтрощив чотирьох коней Шальї, з 
надзвичайною швидкістю. Тоді відважний Шалья, збуджений гнівом у запалі бою, встромив піку в широкі  
груди  Бгіми,  видавши при цьому голосний крик.  І,  простромивши обладунки,  вона  увійшла  в  його  тіло. 
Врікодара,  однак,  безстрашно витягши ту  піку,  вдарив  тоді  нею у  груди  візникові  Царя  мадрів.  І  той  у  
пробитих обладунках, вивергаючи кров, звалився поцілений в серце. А Цар мадрів, засмучений, повернувшись 
до нього обличчям, зійшов з колісниці. Побачивши подвиг свій, і таку йому протидію, Шалья всією суттю 
сповнився здивування. Стійкий душею, він роздивлявся свого супротивника. А партхи, побачивши тоді той 
страшний подвиг сина Кунті, з радісними серцями вшанували Бгімасену, невтомного у своїх зусиллях.

Так вістить розділ десятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1
С а н д ж а й я  м о в и в :
Побачивши, що візник його повалений, Шалья, о царю, швидко взявши свою палицю, цілком зроблену із 

заліза,  стояв  нерухомо  мов  стрімчак.  І  на  нього,  подібного  до  палаючого  вогню  наприкінці  юґи,  або  
Руйнівника з путом у руках, або гори Кайласа з її грізною вершиною, або Васави з його громовою стрілою,  
або  Жовтоокого  Магадеви  з  його  тризубцем,  або  збудженого  тічкою  слона  в  лісі,  обрушився  з  усією 
стрімкістю Бгіма, оружний величезною палицею. Тоді пролунали протяжливі звуки тисяч мушель і  сурм і  
голосних левиних риків, збуджених від радости героїв. Справді, вої твої і ворожі, дивлячись з усіх боків на 
тих двох ратників — могутніх слонів, вигукували: «Чудово,  чудово! Адже крім володаря мадрів або Рами 
(Баладева),  який  радує  рід  Яду,  немає  іншого,  котрий  наважиться  витримати  в  бою  стрімкий  натиск  
Бгімасени! І точно так само, крім Врікодари, немає іншого воїна, який наважиться витримати в битві міць  
палиці шляхетного володаря мадрів!».

І обоє вони ― Цар мадрів і  Врікодара, ― ревучі  наче бики, описували кола,  злегка погойдуючись із  
палицями у руках. У битві тій не було різниці між тими обома чоловіками-левами, як у способах описувати  
кола,  так і  у вправному володінні палицею. І та палиця Шальї,  оповита блискаючими смужками з литого 
золота, немов вогняними язиками полум’я, підсилювала страх глядачів. Так само й палиця шляхетного Бгіми,  
коли він застосовував способи, описуючи кола, виглядала гарно, уподібнюючись блискавці серед хмар. Цар 
мадрів  вдаряючи палицею в  палицю Бгіми,  о  царю,  висікав  іскри  вогню,  яскраво блискаючи при цьому.  
Подібним же чином,  від  ударів  палицею Бгіми,  палиця  Шальї  викидала  зливи  блискучих  іскор.  І  все  це  
здавалося дивним!
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Начебто два величезних слони,  мордуючи один одного бивнями,  або два  величезних бики ― своїми 
рогами,  обоє  вони  почали  тоді  вражати  один  одного  вістрями  палиць,  немов  стрекалами.  Обоє  вони, 
витримуючи удари палиць один одного, в одну мить були залиті кров’ю і виглядали ще прекрасніше, подібно 
двом квітучим  деревам кіншука.  Поцілений палицею Царя  мадрів  по  лівому і  правому боці,  міцнорукий  
Бгімасена стояв нерухомо ніби скеля.  Так само й,  щохвилинно битий із  рвучкою силою,  палицею Бгіми,  
Шалья, о царю, залишався нерухомий, подібно горі, яку осаджує слон. Гучний гул од ударів палиць тих обох 
левів був чутний серед людей з усіх боків, подібно одному за одним гуркотам грому.

Припиняючи на мить бій, обоє вони, наділені великою міццю, знову починали описувати з піднятими 
палицями замкнуті  кола,  кожний залишаючись при цьому усередині  своєї  межі.  Потім знову відбувалося  
зіткнення між обома героями, вершителями надлюдських подвигів, після того як один наближався до іншого 
тільки на вісім кроків, нападаючи з піднятими залізними булавами. Потім, прагнучи дістати один одного, вони 
знову описували кола. Обоє майстерні у мистецтві володіння палицею, вони почали виявляти свою перевагу в 
цьому вмінні. Піднявши тоді свої страшні палиці, обидва вони, мов дві скелі, увінчані гребенями, ударяли 
один одного, подібно двом горам, що зіткнулися вершинами під час землетрусу. Сильно биті своїми палицями 
під взаємним натиском, ті обидва героя, в той саме час падали, подібно двом тичинам, піднятим на честь 
Індри. І тоді герої обох військ, бачачи таке видовище, видавали сумні вигуки: «Ай! Ой!». Одержуючи сильні  
удари по життєво важливих місцях, обоє вони були вельми пригнічені.

Тоді Кріпа,  посадивши на свою колісницю Шалью, бика серед мадрів,  збройного палицею, поспішно 
вивіз  його  з  бойовища.  Однак,  піднявшись,  як  оком  змигнути,  похитуючись,  немов  п’яний,  Бгімасена  з  
палицею у руках викликав на битву володаря мадрів. І тоді твої герої-вої, озброєні різною зброєю, поборолися 
з військом пандавів під звуки різних музичних інструментів. З піднятими руками та зброєю, і чинячи голосний 
шум, о великий царю, вони, очолені Дурьйодханою, кинулися проти пандавів. Побачивши те військо кауравів,  
сини Панду рушили на нього з левиним кличем, палаючи бажанням убити Дурьйодхану. Твій же син, о туре з  
роду Бгарати, узрівши серед тих завзятих героїв-нападників Чекитану,  глибоко простромив сулицею йому 
груди. Убитий так твоїм сином, той гепнувся з колісниці, заюшений потоками крови, і поринув у суцільний  
морок. Побачивши Чекитану вбитим, могутні вої-колісничні пандавів, почали пускати зливи стріл на кауравів,  
безупинно і поперемінно. Дійсно, пандави, жадаючи перемоги, о великий царю, красиво рискали всюди серед  
загонів твоїх військ.

Кріпа,  і  Крітаварман,  та  могутній  син  Субали  боролися  із  Царем  справедливости  Юдхіштхірою, 
очолювані  царем  мадрів.  Дурьйодхана,  о  великий  царю,  боровся  із  Дхріштадьюмною,  убивцею  сина 
Бхарадваджи, наділеного величезною міццю та відвагою. Три тисячі колісниць, посланих твоїм сином, о царю,  
і  очолюваних сином Дрони, боролися з Віджайєю. Твердо вирішили вирвати перемогу,  щедро жертвуючи 
своїми  життями,  тож  усі  твої  вої,  о  царю,  проникнули  у  лави  пандавів,  немов  лебеді  у  велике  озеро.  І  
відбулася тоді люта пря між воями, які жадали вбити один одного, та яка підсилювала їхню взаємну радість,  
коли вони наносили один одному удари. Між тим як відбувався той бій, о царю, згубний для видатних героїв, 
із землі піднявся пил, здійнятий вітром. Лише коли ми чули виголошені імена пандавів і коли імена кауравів  
виголошувалися пандавами, ми дізнавалися про воїв, які безстрашно боролися один з одним. Той пил, о тигре 
серед мужів, незабаром був заспокоєний потоками крови, й усі сторони світу знову проясніли, коли той пил 
розвіявся.

У той час як відбувалася та страшна на вигляд, жахлива пря, не було жодного хто повернуся б назад ні  
серед твоїх,  ні  серед ворожих воїв.  Воліючи досягти світу Брахми і  отримати перемогу в бою,  борючись 
справедливо, вої проявляли свою доблесть, прагнучи знайти небо. Заради виконання обов’язку перед своїми 
господарями за надані ними засоби до життя або твердо зважившись здійснити мету своїх володарів, вої із  
серцями,  прикутими  до  небес,  боролися  один  з  одним.  Використовуючи  різні  види  зброї,  могутні  вої-
колісничні  грубо  покрикували і  вражали один одного.  «Убивайте,  коліть,  хапайте,  бийте,  ріжте!»,  ― такі  
вигуки чулися у твоєму та їхньому війську. Тоді Шалья, о великий царю, простромив Царя справедливости  
Юдхіштхіру гострими стрілами, палаючи бажанням убити того могутнього воїна-колісничного. Але знаючи 
слабкі  місця в тілі,  Партха,  о великий царю, устромив, ніби сміючись,  чотирнадцять довгих стріл у Царя  
мадрів, цілячись у його життєво важливі місця. Стримуючи ж Пандава своїми стрілами, славетний Шалья,  
сповнений  гніву  і  який  жадав  убити  свого  супротивника,  поцілив  його,  в  запалі  бою,  безліччю  стріл,  
оснащених оперенням чаплі. І знову,  о великий царю, він ударив у Юдхіштхіру прямою стрілою на очах у 
всього війська.

Цар справедливости, овіяний славою, сильно розгнівавшись, стрілив у відповідь Царя мадрів гострими 
стрілами, оснащеними оперенням чаплі й павича. І Чандрасену — сімдесятьма стрілами, а візника Шальї — 
дев’ятьма, Дурмасену ж — шістдесятьма чотирма стрілами уразив той могутній воїн на колісниці. Коли були 
у такий спосіб убиті шляхетним Пандавом обидва воя, які охороняли колеса його колісниці, тоді Шалья, о  
царю, убив двадцять п’ять чедіїв. І він простромив Сатьякі двадцятьма п’ятьма гострими стрілами, Бгімасену 
― п’ятьма, а обох синів Мадрі ― сотнею стріл, у запалі тої битви. Між тим як він рискав так у тому бою, о 
найкращий з царів, Партха послав у нього гострі стріли, що нагадували отруйних змій. У запалі битви син 
Кунті Юдхіштхіра, стрілою із широким вістрям зніс на його колісниці верхівку прапора, в той час як той був  
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перед ним. Ми бачили прапор Шальї, зрубаний так шляхетним сином Панду, і який падав, подібно розколотій 
вершині гори.

Узрівши впалим свій  прапор і  Пандава,  який стояв  перед ним,  Цар мадрів  сповнився сильної  люті  і  
випустив зливу стріл. І Шалья, бик серед кшатріїв, з душею невимірною, випускав у того кшатрія свої стріли,  
подібно тому як Парджанья викидає потоки дощу.  Простромивши Сатьякі  і  Бгімасену,  обох синів Мадрі, 
породжених від Панду, п’ятьма стрілами кожного, він жорстоко почав тіснити Юдхіштхіру. Ми тоді бачили, о 
великий царю, мережу зі стріл, простягнену над грудьми Пандава, немов купу піднятих хмар. У запалі битви,  
Шалья, могутній воїн на колісниці, сповнившись люті, покрив його з усіх боків прямими стрілами. І тоді цар 
Юдхіштхіра, жорстоко битий сіттю стріл, був позбавлений своєї доблести, достоту, як колись асур Джамбха,  
потіснений жорстоко Нищителем Врітри.

Так вістить розділ одинадцятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 2
С а н д ж а й я  м о в и в :
Коли Цар справедливости піддавався таким мукам, о найгідніший, Сатьякі, Бгімасена, і обоє сина Мадрі,  

породжені  від  Панду,  оточивши  Шалью  своїми  колісницями,  почали  жорстоко  тіснити  його  в  бою. 
Побачивши його одного без підтримки, під таким жорстоким нападом тих могутніх воїв на колісницях і який 
все ж успішно відбивав їхній натиск, сіддхи, які були очевидцями бою, видали голосні вигуки схвалення і  
сповнилися захвату.

«Чудово!», — виголошували також пустельники, ті, що зібралися разом щоб побачити бій. Тут Бгімасена  
в запалі битви, простромивши Шалью, який став, як видно з його імені, невідворотним жалом у доблесті  
(Шалья – «жало»), однією стрілою, і знову вразив його сімома. Сатьякі ж, палко бажаючи визволити сина 
Дхарми, обдав володаря мадрів сотнею стріл і видав потім голосний левиний рик. Накула простромив його  
п’ятьма стрілами, а Сахадева ― сімома, а потім швидко влучив його знову сімома стрілами. І той герой,  
Шалья, запекло борючись, притиснений жорстоко тими могутніми воями на колісницях, натягнув страшний 
лук,  здатний витримувати велику напругу й стрімко вражати, та враз поцілив Сатьякі  двадцятьма п’ятьма  
стрілами, о найгідніший, Бгімасену ― сімдесятьма трьома і Накулу ― сімома стрілами. Потім, розітнувши 
стрілою із широким вістрям лук з покладеною на нього стрілою лучника Сахадеви, він простромив у запалі 
бою його самого сімдесятьма трьома стрілами.

Сахадева,  однак,  у  запалі  битви  напнувши  тятиву  на  інший  лук,  ударив  свого  вуя,  наділеного 
непереборним блиском, п’ятьма стрілами, що нагадували отруйних змій або палаючий вогонь. І візника його 
він, сильно розгніваний, стрілив прямою стрілою в тому бою і його самого ― ще раз трьома стрілами. Потім 
Бгімасена простромив Шалью сімдесятьма трьома стрілами, Сатьякі ― дев’ятьма й Цар справедливости також 
простромив  йому  тіло  шістдесятьма.  І  тоді  все  тіло  Шальї,  простромленого  так,  о  великий  царю,  тими 
могутніми воями на колісницях,  почало спливати кров’ю,  подібно тому як крейдова гора виливає потоки  
змитої  зливою червоної  крейди.  Тих могутніх  лучників  він у відповідь стрімко поцілив п’ятьма стрілами 
кожного, о царю! І подвиг той здавався дивним! Потім іншою стрілою із широким вістрям той найкращий 
воїн на колісниці, о найгідніший, розсік натягнутий лук сина Дхарми в тому бою. Але, взявши інший лук, син 
Дхарми, могутній воїн на колісниці, покрив Шалью разом з його кіньми, візником, прапором і колісницею 
своїми  стрілами.  І  вкритий  так  у  запалі  битви  стрілами  сина  Дхарми,  він  у  свою  чергу  простромив 
Юдхіштхіру десятьма гострими стрілами.

Тоді  Сатьякі,  сповнившись  гніву  при  вигляді  сина  Дхарми,  битого  так  стрілами,  огорнув  хороброго 
володаря  мадрів  хмарами стріл.  У відповідь  той,  стрілою із  бритвоподібним вістрям розсік  могутній  лук  
Сатьякі й уразив інших воїв, очолюваних Бгімасеною, трьома стрілами кожного. Збуджений люттю, о великий 
царю,  Сатьякі,  воістину  відважний,  послав  тоді  в  нього  піку,  оснащену  золотим  ратищем  і  прикрашену 
безліччю дорогоцінних каменів. Бгімасена ж послав у нього довгу стрілу, подібну до блискучої змії, Накула ж  
метнув дротик, Сахадева — чудову булаву, а Цар справедливости — шатагхни, палко бажаючи вбити Шалью. 
І всі ті скорострільні види зброї, випущені руками п’ятьох воїв, у тому числі піку, послану Сатьякі, Шалья  
розсік  стрілами  із  широким вістрям.  Послану  також  Бгімою стрілу,  прикрашену золотом,  він,  наділений 
відвагою й великою вправністю рук, розсік на дві частини. І посланий Накулою дротик із золотою рукояттю,  
що наводить жах, і булаву, пущену Сахадевою, він відбив хмарами своїх стріл. Двома іншими стрілами він 
розсік шатагхни, послану Царем, о нащадку Бгарати, на очах у синів Панду й видав голосний левиний рик.

Однак не зміг стерпіти онук Шині такої перемоги свого ворога в бою. Шалений від гніву, Сатьякі, взявши 
тоді інший лук,  простромив володаря мадрів двома стрілами й візника його ― трьома. Але тут  Шалья, о  
великий царю,  сильно розгнівавшись,  влучив усіх  їх  десятьма стрілами,  подібно тому як могутніх  слонів 
б’ють стрекалами. Так стримувані в бою Царем мадрів, ті могутні вої-колісничні, нищителі ворогів, виявилися 
не в  силі  встояти перед ним.  І  тут  цар Дурьйодхана,  бачачи доблесть Шальї,  вважав пандавів,  панчалів і  
срінджайїв  уже  вбитими.  Тоді,  о  царю,  міцнорукий  Бгімасена,  сповнений  великої  доблести,  подумки 
вирішивши пожертвувати життям, поборовся з володарем мадрів. Накула і Сахадева, Сатьякі, могутній воїн на 
колісниці,  оточивши Шалью,  обсипали  його  стрілами  з  усіх  боків.  Хоча  й  оточений  чотирма  видатними 
лучниками й могутніми воями пандавів на колісницях, доблесний Цар мадрів, однак, боровся з ними.
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І тут,  о царю, син Дхарми в запалі жорстокої битви швидко вбив стрілою із бритвоподібним вістрям  
воїна, який охороняв колесо колісниці Царя мадрів, о володарю земний! І коли той хоробрий і могутній воїн  
на колісниці, який охороняв колесо колісниці Шальї, був убитий, Цар мадрів, неперевершений у силі, покрив  
бойові  загони  пандавів  зливами  стріл.  Бачачи,  о  царю,  загони  своїх  військ,  вкриті  стрілами  у  бою,  Цар 
справедливости Юдхіштхіра  почав  тоді  міркувати  так:  «Як  же  не  може бути  правдивим те  вагоме слово  
Мадгави?  Адже Цар мадрів,  збуджений  гнівом,  не  зможе знищити моє військо в  бою!».  Тоді  пандави,  о 
старший брате Панду, у супроводі колісниць, слонів і коней рушили на володаря мадрів і почали жорстоко 
тіснити його з усіх боків. Але, подібно вітру,  що розганяє величезні збіговиська хмар, той герой, о царю,  
розсіяв, у запалі бою, вихор, піднятий зі стріл та різної іншої зброї. Ми тоді бачили той вихор стріл із золотим 
оперенням, викинутий Шальєю, який проносився повітрям, подібно розтягнутому польоту сарани.

Далебі,  стріли ті,  послані Царем мадрів з головної ділянки битви, булі  видні,  коли пролітали начебто  
суцільні  рої  сарани.  І  від  випущених  з  лука  Царя  мадрів  стріл  із  золотою прикрасою,  небозвід  зробився 
настільки застеленим ними, що, здавалося, не було зовсім вільного простору на ньому, о володарю людей! Ні 
серед пандавів, ні серед наших воїв нікого неможливо було роздивитися. Коли утворився густий морок, що  
наводить там великий страх, од злив стріл, викинутих могутнім царем мадрів завдяки високій вправності рук,  
і  коли  побачили  море  військ  пандавів,  так  похитнуте  тим  героєм,  боги,  гандхарви  і  данави  вельми 
здивувалися. Тіснячи жорстоко тих хоробрих воїв-пандавів своїми стрілами з усіх боків, о найгідніший, він 
(Шалья) огортав ними Царя справедливости й щохвилинно видавав зичні рики, подібно леву. І ті могутні вої  
пандавів, покриті так Шальєю у бою, виявилися не в змозі виступити проти того видатного героя на колісниці,  
щоб поборотися  з  ним.  Однак  ратники на  колісницях з  військ  пандавів,  очолені  Царем справедливости і 
Бгімасеною, не залишили безкарно у бою хороброго Шалью ― ту окрасу битви.

Так вістить розділ дванадцятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

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 :
Тим  часом  Арджуна,  поранений  у  тій  битві  безліччю  залізних  стріл  сина  Дрони,  а  також  його 

прихильників — хоробрих і могутніх воїв на колісницях серед тригартів, у відповідь простромив сина Дрони  
трьома  стрілами,  а  інших  могутніх  лучників  —  двома  стрілами  кожного.  Потім  знову  Дхананджайя 
міцнорукий обдав їх усіх зливами своїх стріл. Хоча й поцілені гострими стрілами вони наїжачилися ними,  
немов колючками, все-таки твої вої,  о туре з роду Бгарати, не залишили безкарно Партху в бою. Очолені  
сином Дрони, ті могутні вої-колісничні, оточивши Арджуну загоном колісниць, боролися з ним. Випущені  
ними стріли,  о  царю,  прикрашені  золотом,  швидко  заповнили приступку  колісниці  Арджуни.  І  як  тільки 
каурави побачили обох Крішн, двох могутніх лучників — тих биків серед усіх лучників, з тілами, унизаними  
стрілами, але завзятих і одержимих битвою, тоді, о володарю, бічні дишлі, колеса, передній дишель і віжки,  
ярмо та  днище колісниці  Арджуни  виявилися вкриті  стрілами його ворогів.  Подібного тому,  що твої  вої  
вчинили Партсі, ніколи раніше, о царю, не бачено нами і не чувано. І та колісниця виглядала блискуче через ті  
гострі  стріли  з  гарним  оперенням,  подібно  блискучим  сотням  смолоскипів  на  небесній  колісниці,  яка 
спустилася на землю.

Тоді Арджуна,  о великий царю, обсипав те вороже військо прямими стрілами, як хмара поливає гору 
зливами дощу. Вражені в тій битві стрілами, позначеними ім’ям Партхи, вої ті, бачачи таке становище речей,  
вважали, що бойовище ніби заповнилося лише Партхою. Тоді потужний вогонь Партхи, стріли якого заміняли 
йому незвичайне полум’я, а гучний дзенькіт лука Гандіви служив йому вітром, який роздмухував його, почав 
швидко спалювати поліна дров-військ твоїх. Купи падаючих на землю коліс і  ярем, сагайдаків, прапорів і 
знамен, разом із самими колісницями, а також і дишлів, днищ і потрійних бамбукових дишлів, о нащадку  
Бгарати,  а  також  осей  колісниць,  віжок  та  стрекал  усіляких;  також  падаючих  голів  воїв,  прикрашених 
сережками і тюрбанами, рук,  о великий царю, і плечей з усіх боків; також і парасолів разом з опахалами,  
діадем і  корон,  були  видні  на всьому шляху проходження колісниці  Партхи,  о  нащадку Бгарати!  Дійсно,  
земля, покрита місивом з м’яса та крови, стала непрохідною на вигляд, о кращий з роду Бгарати, подібно  
місцю грищ Рудри. Вигляд її народжував страх у боязких і збільшував радість у хоробрих.

Розтрощивши  на  січі  дві  тисячі  колісниць  разом  з  їхніми  захисними  щитами  від  зіткнення,  о 
приборкувачу ворогів, Партха виглядав подібно бездимному палаючому вогню. Адже, як божественний Агні 
блискає  наприкінці  юґи,  коли він  знищує  всесвіт  разом з  усім,  рухомим і  нерухомим,  саме  так,  о  царю,  
виглядав Партха, могутній воїн на колісниці. Син же Дрони, бачачи доблесть Пандава у бою, спробував на  
своїй, осіненій безліччю прапорів колісниці, стримати сина Панду. І ті два тигра серед мужів, обоє ― володарі 
білих коней, обоє ― чудові лучники, швидко зійшлися тоді один з одним, бажаючи вбити один одного. Злива 
випущених  ними  стріл,  о  великий  царю,  була  жахливою,  немов  потоки  дощу вилиті  з  хмар  наприкінці  
спекотної  пори,  о  туре  з  роду Бгарати!  Змагаючись один з  одним,  вони обоє жорстоко  вражали взаємно 
прямими стрілами, подібно тому як двоє биків шматують навзаєм своїми рогами. Битва між ними, о великий  
царю, була рівною тривалий час. І брязкіт від зіткнення зброї зробився там гучним і страшним.

Тоді син Дрони простромив Арджуну дванадцятьма стрілами із золотим оперенням і з добре відточеним 
вістрям і Васудеву — десятьма, о нащадку Бгарати! Зробивши на хвилину вшанування сина Дрони в тій лютій  
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січі, Бібхатсу потім сильно натягнув свій лук Гандіву.  І незабаром Савьясачин, могутній воїн-колісничний, 
позбавив  свого  супротивника  коней,  візника  та  самої  колісниці,  а  потім  злегка  простромив  його  трьома 
стрілами. Але, стоячи на позбавленій коней колісниці, син Дрони метнув у сина Панду зроблену із заліза  
палицю, яка нагадує загострену залізом палю. Але її,  прикрашену смужками золотої тканини, яка швидко  
летіла на нього, відважний Партха,  той нищитель ворогів,  розсік на сім частин. Побачивши свою палицю 
розсіченою,  син Дрони,  сповнений сильного гніву,  взяв страшну палю,  загострену залізом,  котра  нагадує 
вершину володарки гір (Хімалая). І вправний у битві син Дрони метнув її у Партху. Помітивши ту загострену 
залізом палю, яка летіла на нього, подібний самому Руйнівникові в запалі гніву, Арджуна, син Панду, швидко 
розтрощив її п’ятьма чудовими стрілами. Розсічена стрілами Партхи, вона впала на землю, розриваючи гулом 
своїм серця царів земних, о нащадку Бгарати!

Потім Пандава простромив сина Дрони трьома іншими стрілами. Хоча й глибоко прохромлений могутнім 
Партхою, син Дрони, однак, наділений міццю, покладаючись на свою власну мужність, зовсім не піддався  
сум’яттю. Але тут Судхарман, о царю, обсипав нащадка сина Бхарадваджи стрілами на очах у всіх кшатріїв.  
Тоді й Суратха, могутній воїн на колісниці серед панчалів, у запалі битви кинувся на колісниці, чий гуркіт  
нагадував гуркіт хмар, проти сина Дрони. Натягаючи свій найкращий лук, тугий і здатний витримати будь-яку 
напругу, той герой панчалів обсипав Ашваттхамана стрілами, які нагадували палаючий вогонь або отруйних  
змій.  Побачивши  Суратху,  могутнього  воїна  на  колісниці,  який  у  гніві  обрушився  на  нього,  син  Дрони 
сповнився люті, як змія побита ціпком. Зімкнувши брови в три складки і облизуючи куточки уст, він дивився  
на Суратху з шалом, а потім, натерши тятиву лука, випустив гостру довгу стрілу, блиском рівну жезлу самого  
Ями. Пущена з великою стрімкістю, та стріла, пробивши наскрізь серце Суратхи, увійшла в землю, розривши 
її глибоко, подібно громовій стрілі Шакри, пущеній з неба. І в той же час, сам він, убитий тією стрілою,  
звалився на землю, подібно рясній багатством вершині гори, розтрощеній громом.

Коли ж був  убитий  той герой,  доблесний син Дрони,  кращий з  воїв-колісничних,  швидко зійшов на 
колісницю свого поваленого ворога. Тоді цілком споряджений, о великий царю, син Дрони, одержимий у бою, 
поборовся з Арджуною, оточений саншаптаками в гущавині бою. І та пря, коли сонце досягло полудня, між  
Арджуною і  його ворогами,  який збільшував  населення царства Ями, зробилася надзвичайно лютою.  Там  
побачили ми надзвичайне видовище, бо, відзначаючи їхню відвагу, Арджуна все ж без сторонньої допомоги, 
один  боровся  одночасно  з  усіма  героями.  Побоїще  те,  між  Арджуною  і  його  супротивниками  було  
надзвичайно лютим, подібним бою, що був колись між Шатакрату і численним військом дайтьїв.

Так вістить розділ тринадцятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Дурьйодхана, о великий царю, і Дхріштадьюмна, син Паршати, вступили у страшну січу, застосовуючи  

удосталь стріл і дротиків. По обидва боки, о великий царю, тисячами викидали зливи стріл, наче виливаються 
потоки дощу із хмар у дощову пору. Тут лютий цар кауравів, простромивши сина Паршати п’ятьма залізними 
стрілами, знову простромив убивцю Дрони сімома. Але Дхріштадьюмна, сповнений сили та стійкий у відвазі,  
у  запалі  бою,  жорстоко  вдарив  на  Дурьйодхану  сімдесятьма  стрілами.  Побачивши  царя,  так  жорстоко 
притиснутого, о туре з роду Бгарати, єдиноутробні брати його, разом з величезним військом оточили сина 
Паршати. Він же,  щільно оточений з усіх боків тими хоробрими атіратхами, рискав у тому бою, о царю,  
показуючи високу спритність своїх рук у метанні зброї. А Шикхандін, оточений прабхадраками, боровся з  
обома лучниками ― Крітаварманом і сином Гаутами, могутнім воїном на колісниці.

І там битва теж стала досить лютою і страшною на вигляд, о володарю народів, коли вої готові були  
жертвувати життям і коли в запалі бою пішла гра зі ставкою на життя. Шалья, випускаючи зливи стріл в усі  
боки, жорстоко тіснив пандавів разом із Сатьякі та Врікодарою. У той же час, о царю царів, героїчно боровся  
він у битві й з обома близнюками, Накулою і Сахадевою, рівними в доблесті самому Ямі. Між тим як пандави  
були притиснуті в тому лютому побоїщі стрілами Шальї, ніхто з могутніх воїв-колісничних, не міг знайти собі  
захисника. Тоді хоробрий Накула, син Мадрі, бачачи, що Цар справедливости у скруті, кинувся стрімко проти  
свого вуя.  Покривши Шалью, в запалі бою, безліччю стріл, Накула,  згубник ворожих героїв, у той же час  
посміхаючись, простромив його у груди іншими стрілами, зробленими цілком із заліза, гладко зачищеними 
ковалем і відточеними на камені, посланими з лука з великою силою. Але, притиснутий жорстоко сином своєї 
сестри, Шалья у відповідь болісно вимотував Накулу прямими стрілами.

Тоді цар Юдхіштхіра, Бгімасена і Сатьякі, також Сахадева, син Мадрі, усі ринулися проти Царя мадрів.  
Але їх, в їхньому стрімкому нападі, наповнюючи гуркотом своїх колісниць головні й проміжні сторони світу 
та змушуючи здригатися землю, перехопив той переможець ворогів, воєначальник кауравів. Простромивши 
Юдхіштхіру трьома стрілами, а Бгімасену сімома, Шалья поцілив Сатьякі сотнею стріл у тій битві та Сахадеву 
трьома. Потім володар мадрів стрілою із бритвоподібним вістрям розсік, о найгідніший, лук з покладеною на 
ньому стрілою, шляхетного Накули. Розсічений стрілами Шальї, той лук розлетівся на шматки. Тоді, взявши 
інший  лук,  син  Мадрі,  могутній  воїн  на  колісниці,  швидко  наповнив  колісницю  Царя  мадрів  стрілами, 
оснащеними оперенням. А тут Юдхіштхіра та Сахадева, о найгідніший, простромили тому володареві мадрів 
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груди десятьма стрілами кожний. Потім Бгімасена й Сатьякі, напавши на Царя мадрів, уразили його стрілами з 
оперенням чаплі ― перший шістьма, а другий дев’ятьма стрілами.

Тоді Цар мадрів, збуджений гнівом, стрілив Сатьякі дев’ятьма стрілами й ще раз — сімдесятьма прямими 
стрілами. Потім він розсік біля руківʼя лук його, разом з покладеною на нього стрілою і відправив, у запалі тої  
січі, чотирьох його коней до бога смерти. Позбавивши Сатьякі колісниці, Цар мадрів, наділений могутньою 
силою, ударив на нього з усіх боків сотнею стріл. Потім і обох синів Мадрі, сильно розгніваних, і Бгімасену,  
сина Панду, і Юдхіштхіру, о кауравьє, простромив він десятьма стрілами кожного. Мужність Царя мадрів, яку 
ми бачили там, була досить дивною, бо партхи, навіть сукупно, не могли підступитися до нього там. Тоді,  
зійшовши  на  іншу  колісницю,  могутній  Сатьякі,  обдарований  істинною  відвагою,  побачивши  пандавів,  
мордованих жорстоко й уже у владі Царя мадрів, кинувся, з усією стрімкістю, проти володаря мадрів. Але 
назустріч  лету  його  колісниці,  рушив  на  своїй  колісниці  Шалья,  блискучий  на  зборах,  подібно  тому  як  
одержимий тічкою слон  спрямовується  на  іншого  збудженого  слона.  Зіткнення  між Сатьякі  та  хоробрим 
володарем мадрів було  лютим і  надзвичайним на вигляд,  подібне тому,  яке відбулося  колись між асуром 
Шамбарою і Царем безсмертних.

Бачачи Царя мадрів, який стояв перед ним у бою, Сатьякі поцілив його десятьма стрілами і вигукнув:  
«Стій, зупинися!». Але Цар мадрів, глибоко вражений тим шляхетним воїном, у відповідь простромив Сатьякі 
гострими стрілами з гарним оперенням. Тоді партхи, могутні лучники, швидко кинулися на своїх колісницях 
на  того  царя,  палаючи  бажанням  убити  свого  вуя.  І  тут  відбулася  різанина  між  героями,  які  боролися, 
надзвичайно люто, у супроводі потоків крови, подібна сутичці між ревучими левами. Дійсно, о великий царю,  
зіткнення, що відбулося між ними, нагадувало бійку між левами, які схопилися один з одним через м’ясо.

І  тисячами злив стріл,  випущених ними, була  зовсім обкутана  земля,  а небо тоді  було також раптом  
заповнене  хмарами  стріл.  Усюди  там  виник  суцільний  морок,  заподіяний  стрілами.  Далебі,  від  стріл,  
випущених тими шляхетними воями, утворилася там тінь наче від хмар. Там, о царю, від блискаючих стріл, 
випущених  воями,  оснащених  золотим  оперенням,  що  нагадували  змій  без  старої  шкіри,  сторони  світу,  
здавалося, горіли яскравим блиском. Там Шалья, нищитель ворогів, зробив вельми дивний подвиг, бо цей 
герой один без сторонньої допомоги боровся з багатьма у тій битві. Земля покрилася лютими стрілами, які 
падали на неї, оснащеними оперенням чаплі та павича, пущеними з рук Царя мадрів. Там, о царю, ми бачили  
колісницю Шальї, який мчався у тій страшній прі, подібно колісниці Шакри, що мчалася колись при знищенні 
асурів.

Так вістить розділ чотирнадцятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Тоді, о володарю, твої війська, очолювані Царем мадрів, знову стрімко кинулися проти партхів. Хоча й 

притиснуті  жорстоко, війська твої,  люті у січі,  обрушуючись на партхів,  дуже скоро вимотали їх,  завдяки 
перевазі у своїй чисельності. Биті кауравами, ті вої пандавів не встояли у битві на очах обох Крішн, хоча й  
стримував  їх  Бгіма.  Тоді  Дхананджайя,  збуджений  гнівом,  покрив  Кріпу  і  його  соратників,  а  також 
Крітавармана зливами стріл.  Сахадева  ж стримував  Шакуні  та  його  військо.  Накула,  стоячи збоку,  кидав 
погляди на Царя мадрів. П’ятеро синів Драупаді стримували більшу частину царів з табору кауравів. Сина  
Дрони стримував царевич Панчали Шикхандін. Бгімасена ж із палицею у руках стримував царя Дурьйодхану,  
а Шалью разом з його військом стримував син Кунті Юдхіштхіра. І тоді відбулася пря, у якій усюди збивалися  
парами твої та ворожі вої, які ніколи не відверталися від бою.

Там ми побачили видатний подвиг Шальї, бо він один ратився з усіма військами пандавів. Шалья тоді,  
перебуваючи поблизу Юдхіштхіри в бою тому, виглядав подібно планеті Шанайшчара (Сатурн) — поблизу 
Місяця. Жорстоко тіснячи царя стрілами, які нагадували отруйних змій, він знову ринувся на Бгіму і покрив  
його зливами стріл. Бачачи ту вправність рук його, а також мистецтво у володінні зброєю, війська ворожі й 
твої  ушанували  його.  Жорстоко  биті  Шальєю,  пандави,  сильно  покалічені,  кинулися  тікати,  залишивши 
бойовище, хоча й кричав Юдхіштхіра наказуючи їм зупинитися. Між тим як війська його були так знищувані  
Царем мадрів, син Панду ― Цар справедливости Юдхіштхіра розгнівався. Покладаючись на свою мужність,  
той могутній воїн на колісниці почав, у відповідь, сильно вимотувати Царя мадрів, прийнявши рішення: або  
нехай буде перемога, або ― смерть. І, скликавши всіх своїх братів, а також Крішну з роду Мадгу, він сказав  
їм:  «Бгішма,  Дрона,  Карна,  й інші  царі,  які  проявляли свою доблесть  заради кауравів,  усі  знайшли свою 
загибель у бою! Ви всі виявили свою мужність, згідно вашій відвазі й відповідно до частки участи, наданій  
кожному з вас. Залишається тільки одна частка, саме моя участь,  що надана Шальєю, могутнім воїном на  
колісниці. Я сподіваюся сьогодні перемогти володаря мадраків у битві. Про те, що я думаю з цього приводу, я 
повідаю  тепер.  Ці  двоє  героїв,  сини  Мадраваті,  стануть  охоронцями  коліс  моєї  колісниці.  Обоє  вони 
вважаються героями, непереможними в бою навіть самим Васавою. Додержуючись обов’язків кшатріїв, обоє  
вони, гідні всякої поваги й вірні своїм обітницям, будуть ретельно боротися заради мене зі своїм вуєм. Або  
мене Шалья вб’є у бою, або я утну його. Хай буде вам благо! Почуйте ці правдиві слова, о найперші герої у  
світі! Сьогодні я сам буду боротися за законом кшатріїв зі своїм вуєм, о царі земні, і твердо вирішив або 
досягти перемоги, або іншого. Нехай ті, хто споряджає колісниці, швидко приготують мені для битви зброю 
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та  усе  необхідне  в  більшій  кількості  ніж  у  Шальї.  Онук  Шині  буде  охороняти  праве  моє  колесо,  а 
Дхріштадьюмна ― ліве.  І  нехай син Прітхи Дхананджайя  сьогодні  охороняє мене  з  тилу.  І  нехай Бгіма, 
найкращий з  усіх  носіїв  зброї,  сьогодні  бореться  переді  мною.  У такий спосіб  я  буду мати перевагу над 
Шальєю в майбутній великій битві!».

Після таких слів, сказаних царем, усі його доброзичливці зробили так як було їм наказано. Тоді захват  
знову обійняв війська пандавів,  о  царю,  особливо ж панчалів,  сомаків і  матсьїв.  На виконання в бою тої  
клятвеної  обіцянки  Царя  справедливости,  панчали  тоді  засурмили  в  сотні  мушель  і  вдарили  у  литаври, 
барабани й видали левині рики. Видатні великою стрімкістю й сповнені гніву, ті тури з роду Куру кинулися з  
голосними криками радости проти Царя мадрів, оголошуючи землю дзенькотом дзвіночків слонів, ревінням 
мушель і зичних звуків сурм. Але тих супротивників перехопив твій син і доблесний Цар мадрів, подібно тому 
як дві гори — Аста і Удая — утримують численні величезні хмари. Шалья, який завжди звеличував битви,  
облив зливою стріл Царя справедливости, того приборкувача ворогів, як Магхаван виливає зливи дощу.

Також і  шляхетний цар кауравів,  узявши свій прекрасний лук,  показував  різні  способи ведення бою, 
показані йому Дроною. Він красиво пускав зливи стріл, виявляючи велике мистецтво і спритність. І коли він 
рискав у бою, ніхто не міг помітити в нього ніякої  помилки. Обидва вони,  Шалья і  Цар справедливости, 
сповнені великої відваги в бою, жорстоко батували один одного різними стрілами, подібно двом тиграм, що  
б’ються  за  м’ясо.  Бгіма  схопився  був  тут  із  твоїм  сином,  захопленим  битвою.  Царевич  панчали 
Дхріштадьюмна і Сатьякі та обоє сина Мадрі від Панду, перехопили з усіх боків героїв кауравів, очолюваних 
Шакуні. Й тоді знову відбулася там, о царю, через дурні твої поради, жахлива різанина між твоїми і ворожими 
воями, які  жадали перемоги.  Тут  Дурьйодхана  прямою стрілою розітнув  у запалі  битви,  влучно  цілячись,  
прапор Бгіми, прикрашений золотом. Гарний, чарівний видом левоподібний прапор Бгімасени впав, гучно  
дзенькаючи  густою  мережею  дзвіночків.  І  знову  той  володар  людей  тонко  загостреною  стрілою  із 
бритвоподібним наконечником розсік гарний лук його, що нагадував хобот ватажка слонів.

Сповнений  прихованої  сили,  Бгіма,  позбавлений свого лука,  проявляючи свою доблесть,  простромив 
особливим дротиком, пущеним з колісниці, груди твоєму синові, і той опустився на дно колісниці. І коли він 
знепритомнів, Врікодара знову, стрілою із бритвоподібним вістрям, зніс потім голову з пліч його візникові.  
Позбавлені  свого  візники,  коні  Дурьйодхани  пустилися  безладно навскач у  всі  боки,  о  нащадку Бгарати,  
тягнучи за собою колісницю. І пролунали тоді у війську кауравів, о царю, сумні вигуки «Овва! Ой!». І за тією 
колісницею  кинулися  син  Дрони  ―  могутній  воїн  на  колісниці,  Кріпа  та  Крітаварман,  палко  бажаючи  
визволити твого сина. У той час, коли при такому видовищі теє військо кауравів прийшло у повний розлад, а  
послідовники  Дурьйодхани  були  страшенно  налякані,  власник  лука  Гандіви,  натягнувши  свій  лук,  почав 
убивати їх своїми стрілами. Тут і Юдхіштхіра, гнівно-обурений, ринувся проти володаря мадрів, сам женучи 
швидких ніби думка коней масті слонової кістки.

Там ми бачили щось дивне в Юдхіштхірі, синові Кунті, бо, будучи раніше дуже м’яким і смиренним, він 
зробився там вельми лютим. Із широко розкритими очима і весь тремтячий від гніву, син Кунті висікав своїми 
гострими стрілами ворожих воїв сотнями й тисячами. Проти якої би раті не виступав старший Пандав, кожне з  
них він валив своїми стрілами, о царю, подібно тому як Бог грози розколює гори потужними громами. Валячи 
безліч воїв на колісницях, разом з конями, візниками, прапорами та колісницями, він один, без сторонньої  
допомоги, почав грати там, подібно могутньому вітру, який розганяє хмари. Сповнений гніву, він знищував  
вершників разом із кіньми і коней без вершників, і піхотинців тисячами на прі тій, як Рудра знищує тварин під  
час загибелі світу. Спустошивши бойовище зливами своїх стріл, Юдхіштхіра пішов проти Володаря мадрів і  
вигукнув: «Стривай, о Шальє!». Побачивши той подвиг його, вершителя страшних діянь у бою, всі твої вої  
затремтіли  від  страху.  Шалья  ж,  проте,  виступив  проти  нього.  Тоді  обоє  вони,  сповнені  сильної  люті,  
засурмили у свої мушлі. Викликаючи один одного і взаємно загрожуючи, вони поборолися один з одним. Тут  
Шалья  облив  Юдхіштхіру зливою стріл.  Також і  син  Кунті  покрив Царя  мадрів  зливами  стріл.  Посічені  
стрілами з оперенням чаплі й залиті кров’ю, о царю, ті два героя — Цар мадрів і Юдхіштхіра — виглядали  
тоді дуже гарно, ніби це блискуче сяяли в лісі уквітчані дерева шальмала і кіншука. Обоє осяйні пишнотою та 
шляхетні душею, вони були одержимі в битві, кожний не на життя сподівався. Побачивши їх обох, вої усіх  
військ не могли встановити, хто з них буде переможцем. «Або Партха, убивши Царя мадрів, буде володіти  
тепер землею,  або ж Шалья,  убивши Пандава,  віддасть землю Дурьйодхані!»,  ― так міркуючи,  не могли 
прийти до єдиної  думки вої,  що були там,  о  нащадку Бгарати! Коли боровся Юдхіштхіра,  всі  ворожі  вої 
залишалися праворуч від нього.

Тоді Шалья швидко випустив сотню стріл у Юдхіштхіру. Іншою стрілою з тонко відточеним вістрям він 
розсік лук  його.  Але той, узявши інший лук,  простромив Шалью трьомастами стрілами й розсік лук його  
іншою стрілою із бритвоподібним вістрям. Потім син Панду убив прямими стрілами чотирьох коней свого 
супротивника й двома стрілами, з тонко відточеними вістрями, убив обох візників, що правили підпряжними 
його кіньми. Потім іншою блискаючою, добре загартованою і відточеною стрілою із широким вістрям, він 
зніс прапор Шальї перед ним. І тоді військо Дурьйодхани зазнало повної поразки, о приборкувачу ворогів! У 
цей  час,  син  Дрони  швидко  примчався  до  Володаря  мадрів,  котрий  був  у  такому  жалюгідному стані,  і,  
посадивши його на свою колісницю, поспішно помчався геть. Коли обоє вони, в одну мить, вийшли, вони 
почули,  як  голосно  кричав  Юдхіштхіра.  Тоді,  зупинившись,  Володар  мадрів  зійшов  на  іншу колісницю,  
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належним  чином  споряджену.  Чудова,  вона  видавала  гуркіт,  подібно  гуркоту  величезних  хмар.  Добре 
забезпечена зброєю, приладами і приладдям усякого виду, вона змушувала підніматися від здригання волоски 
на тілі у ворогів.

Так вістить розділ п’ятнадцятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 6
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Тоді, взявши інший лук, ще більш тугий і потужний, Володар мадрів простромив Юдхіштхіру й видав, 

подібно леву, зичний рик. Потім той тур серед кшатріїв, з душею невимірною, облив усіх кшатріїв зливами  
стріл, подібно тому як Парджанья проливає потоки дощу.

Простромивши  Сатьякі  десятьма  стрілами,  Бгімасену  трьома  і  Сахадеву  трьома,  він  вразив  болісно 
Юдхіштхіру, а також інших могутніх лучників, разом з їхніми кіньми, колісницями та слонами. Справді, він,  
найперший з воїв-колісничних, розтрощував слонів і ратників на слонах, коней і вершників, а також колісниці 
разом з воями. Він відтинав воям руки із затиснутою в них зброєю і прапори колісниць, та вистелив землю 
тілами бійців, як устеляють жертовний вівтар травою куша. І коли той герой знищував так ворожі війська,  
подібно нищівній Смерті, його оточили сильно збуджені гнівом пандави, панчали і сомаки.

Бгімасена, і онук Шині, і два сина Мадрі, найперші з мужів, наздогнали того героя, наділеного страшною 
силою, коли він боровся із царем пандавів. І кожний викликав його на битву. Тоді ті герої, перехопивши, в  
шалі  битви,  Володаря мадрів,  видатного воїна,  стримали того володаря людей і  почали,  найперші з  воїв,  
разити його стрілами, оснащеними оперенням, надзвичайно міцними. Захищений Бгімасеною, обома синами 
Мадрі і героєм з роду Мадгу, царствений син Дхарми вдарив у володаря мадрів, посеред грудей, стрілами з  
оперенням чаплі. Тоді загони твоїх воїв-колісничних, і всі інші чудові ратники, побачивши Володаря мадрів, 
битого сильно стрілами в бою тому, оточили його з усіх боків за велінням Дурьйодхани. І тут Володар мадрів  
простромив Юдхіштхіру, в запалі битви, сімома стрілами. Але його самого, у відповідь, шляхетний Партха 
влучив дев’ятьма стрілами,  о царю,  у тому страшному бою.  І  ті  два могутніх  воя-колісничні  — Володар 
мадрів і Юдхіштхіра — почали тоді покривати один одного, в запалі битви, стрілами, змазаними оливою і  
випущеними з лука, натягнутого до самого вуха. Обоє вони, найкращі з царів, наділені могутньою силою, обоє 
дужі  вої-колісничні  і  обоє  нескоримі  для  ворогів,  виглядаючи  друг  у  друга  промахи,  швидко  й  глибоко 
простромлювали один одного стрілами.

Голосний гул од їхніх луків, тятив і оплесків у долоні нагадував гуркіт громової стріли могутнього Індри,  
коли обидва шляхетних воя ― хоробрий правитель мадрів і  доблесний Пандава ― поливали один одного  
потоками стріл. Обоє вони рискали по бойовищу, подібно двом молодим тиграм у дрімучому лісі, спраглих до 
м’яса. Охоплені гордовитою пихою, збуджені взаємної боротьбою, обоє вони жорстоко мучили один одного,  
подібно двом добірним слонам, з потужними бивнями. Тоді шляхетний Володар мадрів , доклавши зусиль,  
прохромив груди хороброму Юдхіштхірі, сповненому страшної сили та великої стрімкости, стрілою, рівною 
своїм блиском вогню або сонцю. І глибоко поранений, о царю, шляхетний Юдхіштхіра, той бик з роду Куру,  
також ударив Володаря мадрів добре пущеною стрілою і сповнився радости. Але в одну мить отямившись, 
той володар царів, Шалья, доблестю своєю рівний Тисячоокому, з очима, червоними від гніву, швидко вразив 
Партху сотнею стріл. У відповідь шляхетний син Дхарми, збуджений гнівом, швидко простромив Шальї груди 
дев’ятьма стрілами, а потім ударив у його золотий панцир шістьма іншими стрілами. Але тут Володар мадрів,  
сильно  обрадуваний,  натягнувши  свій  лук,  випустив  у  нього  безліч  стріл  і  нарешті  двома  стрілами  із  
бритвоподібним вістрям розсік лук протиборчого царя, бика з роду Куру.

Тоді, взявши новий і більш страшний лук, у запалі бою, шляхетний цар Юдхіштхіра вразив Шалью з усіх  
боків стрілами з тонко відточеними вістрями, подібно тому, як могутній Індра простромлював асура Намучи.  
Але тут шляхетний Шалья, розсікши золотий, міцний панцир Бгіми і царя Юдхіштхіру дев’ятьма стрілами 
поранив у обидві руки.  Потім іншою стрілою із бритвоподібним вістрям, блиском подібною до палаючого  
сонця, він розсік лук царя Юдхіштхіри. А тим часом Кріпа, шістьма стрілами убив візника останнього, і той 
звалився перед його колісницею. Володар же мадрів тоді вбив чотирма стрілами чотирьох коней Юдхіштхіри.  
Убивши коней царя,  він почав знищувати воїв царственого сина Дхарми. І коли Цар пандавів опинився в 
такому важкому становищі, шляхетний Бгімасена, швидко розсікши лук Володаря мадрів стрімкою стрілою, 
глибоко поранив двома стрілами самого царя, володаря людей. Потім іншою стрілою він зніс його візникові  
голову  з  тулуби,  одягненого  в  броні.  Сильно  розгнівавшись,  Бгімасена  далі  вбив,  без  зволікання,  також 
чотирьох коней свого супротивника. Найперший з усіх лучників, Бгіма покрив потім сотнею стріл того героя, 
що відрізнявся великим спритом і який самотою рискав полем. Сахадева, син Мадрі, зробив те ж саме.

Бачачи  Шалью,  спантеличеного  тими  стрілами,  Бгіма  розсік  його  обладунки  своїми  стрілами.  І  в 
обладунках,  розсічених Бгімасеною, шляхетний Володар мадрів, узявши меч і щит, прикрашений тисячею 
зірок, зіскочив з колісниці й кинувся на сина Кунті. Розсікши потім дишель колісниці Накули, він, сповнений  
страшної  сили,  ринувся  на  Юдхіштхіру.  Але  тут  його,  стрімкого  в  русі  на  царя,  подібного  самому 
Руйнівникові,  нападаючому в гніві своєму,  раптово обступили навкруг  Дхріштадьюмна і Шикхандін, сини 
Драупаді й онук Шині. Тоді шляхетний Бгіма розсік десятьма стрілами незрівнянний щит свого супротивника. 
Іншою  стрілою із  широким  вістрям  він  розрубав  меч  його  біля  руків’я.  І  сповнений  радости,  він  видав 
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голосний клич серед військ твоїх. Побачивши той подвиг Бгіми, всі найперші вої-колісничні серед пандавів,  
вельми зраділи.  Голосно сміючись,  вони видали зичні  рики й засурмили  у свої  мушлі,  видом подібні  до  
місяця. Від цього жахливого шуму,  військо твоє, так жорстоко притиснуте, виглядало безрадісним. Вкрите 
потом і залите кров’ю, воно, скинуте у глибоку зневіру, здавалося майже безжиттєвим.

Цар  мадрів,  раптово  підданий  нападу  найперших  з  воїв  пандавів,  очолюваних  Бгімою,  кинувся,  не  
звертаючи на них уваги,  з  великою стрімкістю на Юдхіштхіру,  як кидається лев,  щоб схопити лань.  Але, 
побачивши Володаря мадрів, позбавленого коней і візника, видом своїм подібного до пломінкого вогню, через  
його гнів, Цар справедливости спритно кинувся на свого ворога навзаєм. Згадуючи слова Говінди, він вирішив 
знищити Шалью. Стоячи на своїй колісниці, позбавленій коней та візника, він побажав узяти дротик. Бачачи  
той  подвиг  шляхетного  Шальї  і  пам’ятаючи,  що  призначене  на  його  долю  убивство  того  царя  усе  ще  
залишається невиконаним, він, приборканий душею, твердо вирішив убити Шалью, як було йому підказано  
молодшим братом  Індри.  І  Цар  справедливости взяв  блискучий,  подібний  до  золота,  дротик  з  рукояттю,  
прикрашеною золотом же і  дорогоцінними каменями. Швидко обертаючи палаючими очима, він кидав на 
правителя мадрів погляди сповнені шаленої люті. Однак, о боже серед людей, під поглядом Царя з очищеною 
душею і  змитими гріхами,  Цар мадрів  не був  перетворений на  попіл.  І  це  здавалося мені,  о  царю,  дуже  
дивним!

І тоді шляхетний Юдхіштхіра, найперший з роду Куру, метнув з великою силою у Володаря мадрів той  
блискаючий дротик з гарною і міцною рукояттю, що блищить дорогоцінними каменями й коралами. І той  
блискаючий  дротик,  розсипаючи  іскри  вогню,  коли  він  стрімко  проносився  з  великою  силою  по  небу,  
побачили всі каурави, ті, які зібралися там, немов це був величезний метеор, що падає з неба наприкінці юґи. І  
той  дротик,  нагадуючи  Ніч  при  загибелі  світу,  зі  смертельним  путом  у  руках  або  люту  виглядом 
годувальницю самого  Ями,  невідворотний,  подібно  прокльону  Брахми,  метнув  з  великим  старанням  Цар 
справедливости. Досить дбайливо зброя та завжди шанувалася синами Панду підношенням пахощів і вінків,  
пропозицією найкращих сидінь і чудових напоїв і страв. Вона, здавалося, блискала, подібно руйнівному вогню 
Самвартака,5 і була лютою, як обряд, чинений згідно  Атхарвангірасу.6 Створена Тваштрі для застосування 
Ішаною (Шива),  вона  могла  пожирати  життєві  сили  й  тіла  всіх  ворогів.  Вона  здатна  була  своєю силою 
розтрощити землю, небо й інші частини всесвіту, всі вмістища вод і всіляких істот. Прикрашену дзвіночками і 
прапорцями, дорогоцінними каменями та алмазами, мерехтливими каменями вайдурья і оснащену золотою 
рукояттю, Тваштрі викував її з великим старанням і з дотриманням багатьох обітниць. Невідворотна, вона  
була нищівною для всіх ненависників Брахми.

Ретельно освятивши той дротик страшними мантрами і додавши йому стрімкої швидкости, завдяки своїй 
величезній силі та старанню, Юдхіштхіра метнув тоді його щонайкраще, для знищення володаря мадрів. «Ти  
вбитий!», — так, гримлячи зичним голосом, Цар справедливости метнув його, немов колись Рудра — свою  
стрілу,  здатну вчинити кінець самому Руйнівникові, простягши свою сильну праву руку з гарною п’ястю і  
ніби пританцьовуючи у гніві. Однак Шалья заревів голосно, намагаючись схопити той дротик непереборної 
сили, посланий Юдхіштхірою з усієї  своєї  потуги,  точно вогонь,  що прагне захопити струмінь пряженого  
масла рясно пролитого на нього. Простромивши його життєво важливі органи і його гарні, широкі груди, а 
також броні, той дротик увійшов у землю немов у воду,  без найменшого опору,  спалюючи собою широко 
відому славу Царя мадрів. З тілом, залитим кров’ю з носа, очей, з вух і з рота, а також з ран, він був тоді  
подібний до величезної гори Краунчи, простромленої колись Скандою. В обладунках,  пробитих нащадком 
роду Куру, шляхетний Шалья, простягши руки, впав з колісниці на землю, подібно вершині гори, розколотої 
громом.

Простягши руки, Цар мадрів звалився на землю з лицем, поверненим до Царя справедливости, подібно 
тому як падає високий прапор, піднятий на честь Індри. Як улюблений чоловік, готовий упасти на груди своєї  
улюбленої дружини, буває прийнятий нею, так і той бик серед людей, здавалося, був з любов’ю прийнятий 
Землею,  коли він упав  на твердь її  з  розбитим тілом,  залитий кров’ю.  Довго утішаючись Землею,  немов 
чоловік улюбленою жоною, Шалья тепер, здавалося, начебто спав на земних грудях, обійнявши її усім своїм  
тілом.  Убитий  нащадком Дхарми,  справедливим душею,  у  справедливому бою,  він,  здавалося,  нагадував  
вогонь, якому було рясно й належним чином зроблене узливання і тепер заспокоївся на жертовному помості.  
Хоча серце його було пробите дротиком і був він позбавлений зброї та прапора, краса все ж не залишала  
Володаря мадрів, навіть коли він упокоївся навіки.

Тоді Юдхіштхіра, взявши лук,  блиском своїм подібний лукові Індри, почав знищувати своїх ворогів у  
бою, подібно тому як цар птахів винищує змій. Без зволікання він почав віднімати життя ворогів гострими 
стрілами із широкими наконечниками. І тоді зливами стріл Партхи були зовсім обкутані твої вої.  Змучені  
страхом, із закритими очима, вони у нестямі почали вражати один одного. З обладунками, скинутими зі своїх  
тіл, вони втрачали колісниці, зброю наступальну і оборонну, а рівно і своє життя.

Після того як упав Шалья, молодший брат Царя мадрів, рівний за всіма чеснотами своєму загиблому 
братові  та  який  вважався  могутнім  воїном  на  колісниці,  виступив  проти  Пандава.  Одержимий  у  битві,  
бажаючи помститися за смерть свого брата, він, кращий з людей, швидко поцілив його безліччю стріл. У  
відповідь Цар справедливости з великою поспішністю простромив його шістьма швидколітними стрілами. І  
потім двома стрілами із бритвоподібними вістрями він розсік лук і прапор свого супротивника. Слідом за цим,  
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блискаючою стрілою із широким наконечником, дуже міцною і гострою, він зніс голову йому. Я бачив ту 
голову, прикрашену сережками, коли вона падала з колісниці, подібно небожителеві, що падає з небес, коли 
доброчесні його заслуги виснажені. Побачивши його обезголовлений тулуб із залитими кров’ю кінцівками,  
що впав з колісниці, військо кауравів зазнало повної поразки. Справді, коли був убитий той молодший брат  
Царя  мадрів,  одягнений  у  гарний  панцир,  каурави,  видаючи  лементи  «Ба!  Ой!»,  втікали  геть.  Бачачи 
молодшого брата Шальї вбитим, твої вої, втративши надію на своє життя, сильно тремтіли зі страху перед  
пандавами, густо покриті пилом.

Коли перелякані каурави так зазнавали поразки, о туре з роду Бгарати, онук Шині, Сатьякі, обсипаючи 
всіх  стрілами,  виступив  проти  них.  Але  тут  син  Хрідіки,  о  царю,  стрімко  й  безстрашно перехопив  того  
нескоримого й неприступного могутнього лучника, що виступив проти розбитого війська. І ті два шляхетних і  
непереможних героя з роду Врішни ― син Хрідіки та Сатьякі ― поборолися один з одним, як два шалених і  
збуджених лева. Обоє блиском своїм рівні сонцю, вони покривали один одного стрілами, що яскраво блискали  
немов промені сонця. Ми бачили ті стріли двох левів з роду Врішни, випущені з великий силою з їхніх луків,  
вони нагадували собою комах, що швидко проносяться по небу. Простромивши Сатьякі десятьма стрілами і 
його коней ― трьома, син Хрідіки розсік лук його однією прямою стрілою.

Відкинувши свій найкращий, але розсічений лук, той бик з роду Шині швидко взяв інший лук, набагато 
більш тугий, ніж колишній. Взявши той найдобірніший лук, він, найкращий з усіх лучників, простромив сина 
Хрідіки десятьма стрілами посеред грудей. Потрощивши потім його колісницю, а також передній дишель із 
ярмом, добре пущеними стрілами із широкими вістрями, Сатьякі швидко вбив коней свого супротивника та  
обох візників, що правили підпряжними його кіньми. Коли ж був убитий Цар мадрів, о царю, і Крітаварман  
був позбавлений колісниці, все військо Дурьйодхани знову розвернулося назад. Далі вже нічого не можна 
було розпізнати, бо все було обкутане пилом, піднятим військом. Більша частина твого війська, однак, була  
розбита.  А те,  що вціліло,  кинулося  тікати.  Незабаром стало видно,  що пил піднятий із  землі,  осів  через  
потоки крови, о туре серед людей!

Тоді Дурьйодхана, бачачи із близької відстані своє військо розбитим, один стримував усіх партхів, які 
нападали з  великою стрімкістю.  Побачивши пандавів  на своїх  колісницях,  а  також Дхріштадьюмну,  сина  
Паршати, і нескоримого героя анартів Сатьякі, він обсипав усіх їх гострими стрілами. Його супротивники у  
той час не підступали до нього, як смертні бояться наблизитися до бога смерти, який постав перед ними. Тим 
часом, зійшовши на іншу колісницю, туди примчався син Хрідіки. Але тут цар Юдхіштхіра, могутній воїн на 
колісниці, швидко вбив коней Крітавармана чотирма стрілами і простромив сина Гаутами шістьма стрілами із  
широкими і добре загостреними наконечниками. Тоді Ашваттхаман, на своїй колісниці відвіз позбавленого  
Царем пандавів коней і колісниці сина Хрідіки подалі від Юдхіштхіри. І тут син Шарадвана простромив у  
відповідь Юдхіштхіру вісьмома стрілами, а також його коней вісьмома гострими стрілами.

Так, о великий царю, відбувалися останні події цієї битви, внаслідок дурної політики твоєї,  о царю, і  
твого сина, о нащадку Бгарати! Після того як був убитий той могутній лучник, найперший з усіх, биком з роду 
Куру, партхи, бачачи Шалью вбитим, зібралися разом і, сповнені великої радости, засурмили у свої мушлі. Всі  
вони прославили Юдхіштхіру в тій битві, як колись боги уславили Індру після вбивства Врітри. І вони заграли 
на різного виду музичних інструментах, оголошуючи тим гулом землю з усіх боків.

Так вістить розділ шістнадцятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО ШАЛЬЇ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ВБИВСТВО ШАЛЬЇ
1 Тобто розповідей з Рамаяни та інших творів. Так згідно Арджунамитрі: kathā ― Rāmāyaņādikā kathā. (вгору)
2 Немов у супроводі диму — згідно коментаря Нілакантхи (який зберігся у рукописі): atyuşņnam ity arthah, тобто  

дуже гарячі глибокі ― такий смисл. (вгору)
3 Нечистих душею (akŗtātmabhih) — тобто не вихованими морально, не знаючими релігії. (вгору)
4 Тут, в обох випадках, застосований звичайний стилістичний прийом гіперболи. (вгору)
5 Самвартака (samvartaka або samvartakāgni) — руйнівний вогонь при загибелі світу наприкінці кожної юґи. (вгору)
6 Атхарвангірас (atharvangiras) — член жрецького стану названого Атхарвангіраси, тобто нащадки Атхарвана і  

Ангіраса — древніх ведичних мудреців. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ЗАНУРЕННЯ В ОЗЕРО

Р о з д і л  1 7
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Після  того  як  був  убитий  Шалья,  о  царю,  послідовники  Царя  мадрів,  чисельністю  в  сім  сотень  

найхоробріших воїв-колісничних, з великою стрімкістю виступили на битву. Дурьйодхана ж, сівши на слона,  
подібного  горі,  під  парасолем  і  помахами  опахал  з  буйволових  хвостів,  утримував  мадрів  словами:  «Не  
виступайте! Не виступайте!». Але, хоча й стримувані Дурьйодханою знову й знову, герої ті, жадаючи вбити 
Юдхіштхіру,  увірвалися у військо пандавів.  І ті  хоробрі вої,  о великий царю, спрямувавши свої думки до  
битви, чинячи голосний шум від туго напнутих луків, поборолися з пандавами.
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Тим часом, почувши, що Шалью вбито, а син Дхарми жорстоко притиснутий могутніми воями мадраків  
на  колісницях,  відданими  цілком  благоденству  Царя  мадрів,  туди  примчався  Партха,  могутній  воїн-
колісничний, натягаючи свій лук Гандіву та наповнюючи всі сторони світу гуркотом своєї колісниці. Тоді  
Арджуна,  Бгіма,  обидва сина Мадрі,  породжені  від Панду,  Сатьякі,  тигр серед людей, і  всі  п’ятеро синів 
Драупаді,  Дхріштадьюмна,  Шикхандін,  і  панчали  разом  із  сомаками,  бажаючи  визволити  Юдхіштхіру,  
оточили його з усіх боків.

А твої  вої,  тури  серед людей,  оточені  з  усіх  боків  пандавами,  почали хвилювати вороже військо,  як  
макари приводять у хвилювання океан.  Подібно тому як велику ріку Ґангу збурює зустрічний вітер,  так і  
військо пандавів, о царю, було тоді знову схвильоване. Нападаючи на теє потужне військо, твої могутні вої-
колісничні,  зневажаючи своїм життям, скидали його в сильне хвилювання,  подібно тому як могутні  вітри 
трясуть дерева. Багато хто з них при цьому голосно кричали: «Де цар Юдхіштхіра? Чому нікого з хоробрих 
братів  його  не  видно тут?  Не  видно також героїв  панчалів,  сповнених великої  доблести.  Де  Шикхандін, 
могутній воїн на колісниці, і Дхріштадьюмна, а також онук Шині та всі п’ятеро синів Драупаді?».

І коли вони шуміли так, сини Драупаді, могутні вої-колісничні, і Ююдхана почали вбивати тих хоробрих 
прихильників  Царя  мадрів.  Деякі  твої  вої,  убиті  ворогами,  були  видні  там  лежачими разом  з  розбитими 
колісьми, інші — разом з поваленими високими прапорами. Угледівши, однак, у битві пандавів, вої твої, о 
царю, хоча й утримувані  твоїм сином, все ж стрімко рушили проти них з усіх боків,  о нащадку Бгарати! 
Дурьйодхана ж, м’яко перестерігаючи їх, намагався втримати тих героїв від битви. Але жоден могутній воїн-
колісничний, не виконав, однак, його наказу. Тоді Шакуні, вправний у слові, син царя Гандхари, о великий  
царю,  сказав  Дурьйодхані:  «Чому  на  наших  очах  знищується  військо  мадрів?  Це  негідно,  коли  ти  сам 
перебуваєш у бою, о нащадку Бгарати! Боротися нам належить, згуртувавшись разом, ― така була угода,  
досягнута  між нами. Так чому ж ти проявляєш терпимість до наших ворогів,  коли вони вбивають наших  
ратників?».

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Хоча й були  вони утримувані  мною раніше,  вони не послухалися  мого слова,  бо всі  вони,  зазнавши 

поразки, обрушилися на військо пандавів.
Ш а к у н і  м о в и в :
«Коли найхоробріші вої гнівно шаленіють у бою, вони не виконують наказів свого володаря. Не треба 

тобі тому гніватися на них. Зараз не час залишатися байдужим! Всі ми повинні тепер, згуртувавшись разом, 
виступити з колісницями, кіннотою і слонами, щоб урятувати тих могутніх лучників ― прихильників Царя 
мадрів! З величезним зусиллям ми будемо захищати один одного, о царю!». Подумавши над такими словами 
Шакуні, всі каурави тоді направилися туди, де були вої мадрів.

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Після  таких  слів,  звернених  до  нього  вуєм,  цар  Дурьйодхана  теж  виступив  проти  своїх  ворогів  у  

супроводі великого війська, видаючи левині кличі й трясучи ними землю. «Убивайте, коліть, хапайте, бийте,  
ріжте!», — такі лунали гучні вигуки у твоєму війську, о нащадку Бгарати! Тим часом пандави, побачивши в  
бою прихильників Царя мадрів, які згуртувалися разом, рушили проти них, вишикувавшись у бойову лаву 
мадхьяма.1 І  за  короткий  час,  ті  найхоробріші  вої  —  прихильники  Царя  мадрів,  борючись  врукопаш,  о 
володарю народів,  почали гинути.  Потім, поки ми просувалися,  вороги наші,  вельми стрімкі,  з’єднавшись 
разом, знищили своїх супротивників і, сповнені радости, видали захоплені крики.

Тоді, здавалося, було видно безголові тулуби, які піднімалися з усіх боків. Здавалося, із самої середини 
сонячного диска падали метеори. Розбитими колісницями, зламаними ярмами й осями, убитими могутніми  
воями-колісничними, і кіньми була вкрита земля. Між тим як швидкі коні, що мчалися мов вітер, усе ще були  
впряжені до ярем, але без візників, щоби правити ними, там було видно воїв, о великий царю, яких уносили  
вони ратним полем. Деякі коні тягли по бойовищу колісниці з поламаними колісьми. Інші ж розбрідалися в  
усіх напрямках, волочачи за собою залишки розбитих колісниць. Усюди виднілися коні, заплутані в упряжі.  
Вої-колісничні, коли падали з них, виглядали, о найперший з людей, подібно сіддхам, падаючим з небес, після  
того як їхні доброчесні заслуги змаліли.

Коли  хоробрі  прихильники  Царя  мадрів  були  вбиті,  партхи,  могутні  вої-колісничні  ―  ті  майстерно 
вражаючі  ратники,  побачивши  також  і  нас,  що  нападали  на  них,  швидко  кинулися  супроти,  бажаючи  
перемоги. Вчиняючи стрілами гучний свист і викликаючи інші шуми, змішані з ревінням мушель, ті влучні по 
цілі  ратники,  знову  наздогнавши  нас,  розмахуючи  своїми  луками,  видали  левині  рики.  Побачивши  тоді  
величезне  військо  Царя  мадрів  знищеним  і  найхоробрішого  Царя  мадрів  поваленим  у  бою,  все  військо 
Дурьйодхани знову відвернулося від битви. Трощене, о великий царю, пандавами, тими суворими лучниками,  
пихатими перемогою, воно розбіглося в усі боки в сильному замішанні й охоплене страхом.

Так вістить розділ сімнадцятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 8
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Після того як упав у бою нескоримий Цар мадрів, могутній воїн на колісниці, вої твої, а також і сини, в  

більшості, відвернулися від битви. Далебі, після розтрощення того шляхетного героя, вої твої були подібні до 
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купців під час кораблетрощі, серед безбережної безодні морської, де не було човна, щоб вибратися звідти.  
Після загибелі Царя мадрів, о великий царю, вої твої, охоплені страхом і поранені стрілами, були подібні до  
беззахисних істот, що жадають захисника, або лісових тварин, що терплять муки від лева. Як тури позбавлені  
рогів, або як слони зі зламаними бивнями, ми, зазнавши поразки від сина Дхарми, бігли пріч опівдні. Після  
поразки Шальї, ні в кого з твоїх воїв не було й гадки, о царю, про те, щоб згуртувати війська, або про те, щоб  
виявити свою доблесть. Той страх і той сум, о нащадку Бгарати, які тяжіли над твоїми воями після вбивства  
Бгішми, Дрони й Сина сути, ― тепер вони знову нависли над нами, о володарю народів! Втративши надію на 
перемогу після того, як був убитий той могутній воїн на колісниці Шалья, ті вої твої, о царю, герої яких були  
повалені, перебуваючи у безтямі від горя, до того ж посічені гострими стрілами, після загибелі Царя мадрів 
бігли геть у страху перед ворогом.

Деякі  на  конях,  інші  на  слонах,  треті  на  колісницях,  могутні  вої,  які  відрізнялися  неймовірною 
швидкістю, також і піші вої бігли зі страху. Дві тисячі слонів, видом подібні до гір, які бувало люто наносили  
удари, тепер тікали геть, підігнані стрекалами й великими пальцями ніг, коли був повалений Шалья. Справді,  
о кращий з роду Бгарати, твої вої розбігалися в усі боки. Змучені стрілами, тікали вони судомно дихаючи.  
Бачачи їх, переможених, розбитих через втрату бойового запалу, панчали і пандави переслідували їх, палко  
бажаючи перемоги.  Свист стріл та  інші  звуки,  голосні  левині  рики й ревіння мушель  героїв-воїв ставали 
жахаючими. Побачивши військо кауравів, в тремтінні від страху,  панчали разом з пандавами, звертаючись 
друг  до  друга,  рекли:  «Сьогодні  цар  Юдхіштхіра,  твердий  у  правді,  переміг  своїх  ворогів!  Сьогодні 
Дурьйодхана втратив свою велич і царський добробут! Сьогодні, почувши про загибель свого сина, нехай 
Дхрітараштра, володар людей, втративши свідомість, простертий на землі, відчує найжорстокіші страждання. 
Нехай  сьогодні  дізнається  він,  що син  Кунті  має  велику міць  серед  усіх  лучників!  Сьогодні  гріховний  і 
злостивий цар буде  засуджувати  себе  самого!  Нехай сьогодні  він  згадає  справедливі  й  доброчинні  слова  
Кшаттрі, які він казав йому! Нехай із сьогоднішнього дня він прислужує партхам, ставши їх слугою! Нехай  
сьогодні пізнає цар горе, яке були скуштували сини Панду! Нехай сьогодні той володар землі дізнається про 
велич Крішни! Нехай сьогодні він почує в бою страшний дзенькіт лука Арджуни, і випробує усю міць його 
зброї та силу його рук у бою! Сьогодні він дізнається страшну міць шляхетного Бгіми, коли Дурьйодхана буде  
вбитий у бою, як асур Майя — Шакрою! Крім Бгіми велесильного, немає іншого в цьому світі, хто зможе  
здійснити те, що було зроблено самим Бгімасеною при вбивстві Духшасани!

Почувши про те, що вбито Царя мадрів, нескоримого навіть самими богами, нехай сьогодні довідається 
цар про доблесть старшого сина Панду! Після вбивства хороброго сина Субали й усіх гандхарів, сьогодні він 
пізнає в бою обох синів Мадрі, якою вони наділені потугою! Як же перемога не дістанеться тим, чиї вої суть  
Дхананджайя, а так само Сатьякі, Бгімасена, Дхріштадьюмна, син Паршати, п’ятеро синів Драупаді, обоє сина  
Мадрі,  породжені  від  Панду,  Шикхандін,  могутній  лучник,  і  також цар Юдхіштхіра?  Як же  перемога  не  
дістанеться тим, чиїм заступником є Крішна, інакше іменований Джанардана, захисник трьох світів? Як же 
перемога  не  буде  за  тими,  чиїм  притулком  служить  справедливість?  Хто  інший,  крім  Юдхіштхіри,  сина 
Прітхи, у якого постійний охоронець Хрішикеша ― Вмістище справедливости й слави, в змозі перемогти в  
бою  Бгімасену  і  Дрону,  Карну  і  самого  Царя  мадрів,  а  також  інших  найвідважніших  царів  сотнями  й 
тисячами?».

Так говорячи, сповнені великої радости, срінджайї, о царю, переслідували з тилу твої війська, уже сильно 
побиті ворогом. Тоді Дхананджайя, сповнений великої доблести, виступив проти ворожого загону колісниць. 
А обидва сина Мадрі та Сатьякі, могутній воїн на колісниці, виступили проти Шакуні.  Бачачи їх усіх, що 
біжать у  болісному страху перед Бгімасеною,  Дурьйодхана  тоді,  ніби посміхаючись у  той же  час,  сказав 
своєму візникові: «Партха не може перемогти мене, коли стою я з луком у руках. Направ моїх коней у тил  
усього війська, бо мене, коли я буду боротися в тилу, син Кунті, Дхананджайя, ніколи не зможе перебороти, 
як  великий  океан  не  зможе  переступити  своїх  берегів.  Подивися,  о  візнику,  на  це  велике  військо,  
переслідуване пандавами! Подивися на ці хмари пилу, підняті військом з усіх боків! Послухай ці різноманітні  
левині рики, люті та жахливі! Тому, о візнику, поїдь повільно і займи місце в тилу. Якщо я буду стояти в бою і 
будуть  зупинені  пандави,  моє  військо,  згуртувавшись,  знову  повернеться  поспішно  до  бою  з  бойовим 
запалом!».

Почувши те слово сина твого, котре було до снаги лиш видатному героєві, візник повільно погнав коней, 
прикрашених  золотою  збруєю.  Двадцять  одна  тисяча  піхотинців,  позбавлених  слонів,  коней  і  воїв-
колісничних, і готових жертвувати собою, усе ще стояла, щоб поборотися. Родом з різних країн і одягнені в 
різний одяг, вої  ті  залишалися там, домагаючись великої слави. Гул від них, при зіткненні один з одним,  
сповнених радости,  зробився там несамовито-гучним і  грізним, наводячи жах.  Тоді ті  вої,  родом з різних 
країн,  почали  стримувати  Бгімасену,  о  царю,  і  Дхріштадьюмну,  сина  Паршати,  своїм  військом,  в  складі  
чотирьох видів. Але й інші піші вої, в запалі бою, ринулися теж проти Бгіми, видаючи голосні вигуки й гучно  
плескаючи руками, спонукувані бажанням відправитися до світу героїв. Ці вої сина Дхрітараштри, шалені й 
одержимі в бою, підступивши до Бгімасени, видали голосні рики, і вони так нічого і не сказали один одному.  
Оточивши його в запалі бою, вони почали разити його з усіх боків.

Оточений загонами піхотинців і битий ними в бою, Бгіма стояв нерухомо, подібно горі Майнаці. А його  
супротивники, збуджені гнівом, о великий царю, додавали тим часом зусиль, щоб втихомирити могутнього  
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воїна пандавів, і стримували інших воїв, які намагалися визволити його. Позаяк вони протидіяли йому, Бгіма  
запалав тоді гнівом. Швидко зійшовши з колісниці, він пішим виступив проти них. Взявши свою величезну 
палицю, прикрашену золотом, він почав вбивати твоїх воїв, подібно самому Руйнівникові з жезлом у руках.  
Своєю палицею,  Бгіма  знищив  двадцять  одну  тисячу  піхотинців,  позбавлених  колісниць,  коней  і  слонів. 
Розтрощивши  теє  військо  піхотинців,  Бгіма,  воістину  відважний,  незабаром  показався  сам,  виставивши 
поперед себе Дхріштадьюмну.

Піші вої кауравів, убиті так, лежали на землі, залиті кров’ю, подібно деревам карнікара з розпущеними  
квітами, ніби поламані вітром. Прикрашені вінками з різноманітних квітів,  з різного вигляду сережками і  
приналежні до різних родів, родом же з різних країв, вони лежали там убиті. Осінене прапорами і знаменами,  
те велике військо піхотинців, так знівечене, виглядало там страшно, викликаючи жах. Могутні вої-колісничні,  
разом з усім військом, очолені Юдхіштхірою, переслідували твого шляхетного сина Дурьйодхану. Всі вони, 
побачивши твоїх могутніх воїв на колісницях, що відвернулися від битви, хоча й кинулися на твого сина, але  
не могли пересилити його, як не можуть береги морські втихомирити житло макарів. Мужність твого сина 
була  вельми  дивною,  бо  всі  партхи,  згуртувавшись  разом,  не  могли  пересилити  його  одного.  Тоді, 
звернувшись до свого війська, яке відійшло ще недалеко, але, будучи сильно знівечене стрілами, вирішило 
тікати, Дурьйодхана сказав: «Я не бачу місця на рівнині або в горах, де, якщо ви підете туди, не вб’ють вас  
пандави! Який же сенс тоді у втечі? Адже в них незначне військо. І обидва Крішни сильно поранені. Якщо всі  
ми будемо твердо стояти тут, то безсумнівно перемога буде за нами! Якщо ж ви побіжите безладно, зробивши 
смертельну помилку, пандави, переслідуючи вас, уб’ють усіх. Якщо ж, навпроти, ми будемо стояти в бою, то  
нас очікує успіх. Слухайте, о кшатрії, згуртуєтеся разом, не біжіть! Руйнівник завжди вбиває героїв і боягузів, 
і хіба найдеться дурень, який, називаючи себе кшатрієм, не побореться з ворогом? Успішний результат очікує  
нас, якщо ми будемо стояти перед розгніваним Бгімасеною! Смерть у бою для бійця, відповідно до закону  
кшатріїв, вважається щасливою! Здобувши перемогу,  він знаходить щастя. Якщо ж буде вбитий ― пожне 
великі плоди після смерти! Адже немає кращого шляху для досягнення неба, ніж той, який вибрано за законом 
битви, о каурави! Убитий у бою, без зволікання знаходить ті блаженні світи!».

Почувши слова його й привітавши їх, царі кауравів знову рушили проти пандавів, заміряючись на їхнє  
життя. Але проти них, що підступали з великою стрімкістю, кинулися тоді, вишикувавшись у бойові лави, 
партхи, вправні ратники, жадаючи перемоги. Доблесний Дхананджайя на своїй колісниці, натягаючи свій лук  
Гандіву, прославлений у трьох світах, виступив на тій прі. Два сина Мадрі і Сатьякі велесильний, обрадувані,  
стрімко виступили проти Шакуні, а потім і проти твого війська.

Так вістить розділ вісімнадцятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Після того як вої кауравів знову згуртувалися, Шальва, володар млеччхів, збуджений гнівом, напав на 

велике військо пандавів, сидячи на величезному слоні, що сходив тічкою й подібний був горі, пихатому, як  
Айравата і  здатному розтрощувати полки ворогів.  Він був  прославленої породи, і  син Дхрітараштри його  
високо цінував.  Добре навчений і споряджений знавцями правил поводження зі  слонами, він завжди брав 
участь у боях, о царю! Сидячи на ньому, Шальва, кращий з царів, здавався подібним до висхідного сонця 
наприкінці ночі.  На тому чудовому слоні він виступив проти синів Панду й почав влучати їх з усіх боків 
гострими й страшними стрілами, подібними до грому могутнього Індри. У той час,  як він метав стріли в  
лютому бою і  відправляв  ворожих воїв  у  житло Ями,  ні  свої,  ні  чужі  не  могли помітити в  нього ніякої 
помилки,  як колись дайтьї  не могли виявити її  у  Власника громової  стріли.  Пандави,  сомаки і  срінджайї  
бачили того єдиного слона, який мчався немов тисяча слонів з усіх боків, наче це був слон могутнього Індри.  
Військо ворогів,  притиснуте  ним,  виглядало майже переможеним.  Позаяк вої  у  ньому в  сильному страху 
знищували один одного, воно вже не могло боротися.

Тоді величезне військо пандавів, що потерпіло поразку від того володаря людей, раптом розбіглося на  
чотири  боки,  не  в  силі  витримати  натиск  могутнього  ватажка  слонів.  І,  побачивши те  військо  розбитим 
стрімким натиском слона, всі найголовніші твої вої вшанували у бою того володаря людей і засурмили у свої  
мушлі,  виглядом подібні  до місяця.  Однак же,  чуючи  шум кауравів,  піднятий від їхньої  радости,  разом з 
ревінням мушель, воєначальник пандавів і срінджайїв — царевич Панчали не зміг у гніві своєму стерпіти це. І  
тоді  шляхетний  Дхріштадьюмна  поспішно  виступив,  щоб  перемогти  того  слона,  подібно  тому  як  асур  
Джамбха виступив проти царя слонів Айравати, на якому роз’їжджав Індра, під час бою його із Шакрою. Але,  
побачивши того царя Панчали, який стрімко виступав у битві, Шальва, лев серед царів, направив свого слона,  
о царю, для знищення сина Друпади. А той, уздрівши слона, який стрімко підступав до нього, простромив  
його трьома чудовими стрілами, гладко зачищеними ковалем, гострими і блискучими, лютими по силі своїй, 
подібними  самому  вогню.  Потім  той  шляхетний  герой  випустив  у  лобові  опуклості  слона  п’ять  інших 
відточених добірних стріл. Поранений ними, той величний слон, відвернувшись від битви, поспішно кинувся  
навтікача.

Однак  Шальва,  швидко  стримавши  того  царя  слонів,  мордованого  жорстоко  і  змушеного  тікати,  не  
барячись  послав  його  вперед  гострими  гаками  та  стрекалами,  направляючи  до  колісниці  царя  панчалів.  
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Побачивши  стрімкий  біг  слона  на  нього,  відважний  Дхріштадьюмна,  швидко  схопивши  свою  палицю, 
поспішно зіскочив з колісниці й миттю опинився на землі, онімівши від страху. А тим часом той величезний 
слон,  раптом  розтрощивши  прикрашену  золотом  колісницю  разом  з  кіньми  та  візником,  підняв  її  своїм 
хоботом і розніс, кинувши на землю. Побачивши сина царя панчали, притиснутого так тим чудовим слоном,  
на останнього кинулися з великою стрімкістю Бгіма, Шикхандін та онук Шині. Своїми стрілами вони швидко 
стримали натиск слона, який кинувся туди. Перехоплений тими воями на колісницях і стримуваний ними в  
битві, той слон почав коливатися. Тоді цар Шальва почав пускати свої стріли в усі сторони, мов сонце сіє сіть  
своїх променів. І загони, вражені тими стрілами, воїв пандавів, кинулися тікати геть.

Побачивши той подвиг Шальви, всі панчали, матсьї та срінджайї, о царю, видали в запалі битви голосні  
вигуки  «Ай!  Ой!».  Ті  найперші  чоловіки  обступили,  однак,  слона  з  усіх  боків.  І  тут  поспішно  з’явився  
хоробрий цар панчали, взявши свою палицю, яка нагадувала гребінь гори. Безстрашно, о нащадку Бгарати, 
той герой,  нищитель ворогів,  швидко ринувся  проти слона.  Тоді  царевич панчали,  стрімкий у своїх діях, 
розмахуючи палицею, почав наносити сильні удари слонові,  подібному до гори. З лобовими опуклостями,  
раптово розсіченими, випускаючи голосне ревіння й випльовуючи з пащі рясну кров, той слон, що нагадував 
скелю, звалився, немов гора під час землетрусу. І коли падав той цар слонів і коли у війську сина твого лунали 
сумні крики «Овва! Ой!», видатний герой з роду Шині  зітнув тоді голову цареві Шальві гострою стрілою із 
широким наконечником. І слідом за головою, знесеною в бою героєм з роду Сатвата, Шальва гупнув на землю 
разом із царем слонів, наче величезна вершина гори, вражена громовою стрілою, випущеною володарем богів.

Так вістить розділ дев’ятнадцятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Після того як був убитий хоробрий Шальва — окраса зборів, військо твоє виявилося швидко розбитим, 

начебто могутнє  дерево,  зламане  вітром.  Побачивши те  військо  розбитим,  Крітаварман,  могутній  воїн  на 
колісниці, сповнений геройства і могутньої сили, стримав у запалі бою вороже військо. Побачивши героя з  
роду Сатвата, що стояв у битві подібно скелі, о царю, хоча й обсипаний стрілами ворогів, твої герої, що тікали 
були з поля, повернулися для битви. Тоді відбувся бій між пандавами і кауравами, о великий царю, які обрали 
собі смерть замість відступу. І дивним був там бій, між героєм з роду Сатвата і його ворогами, бо один він  
стримував неприступне військо пандавів. Коли друзями вчинялися там надважкі подвиги друг перед другом,  
серед них, сповнених захвату, лунали голосні левині рики, немов сягаючи самих небес.

І  ось,  у  той час,  як  тими гучними криками були  перелякані  панчали,  о  туре  з  роду Бгарати,  на них 
наскочив онук Шині, Сатьякі. Наблизившись до царя Кшемадхурти,2 наділеного потужною силою, він сімома 
гострими стрілами відправив його в житло Ями. Але проти того міцнорукого воїна — бика з роду Шині, коли 
той підступав, пускаючи гострі стріли, ринувся з усією стрімкістю мудрий син Хрідіки І ті два лучника, обоє 
найкращі  вої-колісничні,  видаючи  ревіння,  подібно  левам,  нападали  один  на  одного,  обоє  оружні  
найчудовішою зброєю. Пандави разом з панчалами та інші вої, найперші з царів, стали глядачами страшного  
двобою між тими двома чоловіками-левами. Довгими стрілами та стрілами з вістрями у вигляді телячого зуба  
разили взаємно два могутніх воїна на колісницях, які походять з роду Врішни-Андхака, подібно двом слонам,  
сповненим шалу. Мчачись різними шляхами у своїх тактичних прийомах, син Хрідіки й бик з роду Шині ― 
обоє в одну мить покривали один одного зливами стріл. Ми бачили на небі стріли, викинуті зі стрімкою силою 
з лука обох левів з роду Врішни, немов швидко проносилися рої комах.

Тоді,  підступивши  до  одного  лише  Сатьякі,  вершителя  істинних  подвигів,  син  Хрідіки  простромив 
чотирьох його коней чотирма гострими стрілами. А той герой довгорукий, сильно розгнівавшись, подібно 
слонові, битому стрекалом, простромив Крітавармана вісьмома найчудовішими стрілами. Тоді Крітаварман, 
ударивши Сатьякі трьома стрілами, відточеними на камені й випущеними з лука, натягнутого до межі, розсік  
іншою стрілою його лук.  Але, відкинувши свій розсічений найкращий лук,  Шайнея, той бик з роду  Шині, 
швидко взяв інший лук з покладеною на нього стрілою. Взявши той найкращий лук і натягнувши його, той  
атіратха, видатний з усіх лучників, обдарований величезною міццю, великим розумом і могутньою силою, не 
здатний стерпіти  того,  що лук  його розсічений Крітаварманом,  і  сповнений люті,  швидко  кинувся  проти 
нього. Потім десятьма гострими стрілами той бик з роду Шині вразив візника, коней і прапор Крітавармана.

Тоді,  о  царю,  могутній  лучник  і  воїн-колісничний,  Крітаварман,  бачачи  свою,  прикрашену  золотом 
колісницю,  позбавленою коней і  візника,  сповнився сильного гніву.  І,  піднявши спис,  о  найгідніший,  він  
метнув  його з  усієї  сили рук  своїх у того бика з роду  Шині,  бажаючи вбити його.  Однак Сатьякі  з  роду 
Сатвата,  розсікши той  спис  у  запалі  битви гострими стрілами,  змусив  його впасти рознесеним на  дрібні  
шматочки, спантеличуючи Крітавармана з роду Мадгу своїм молодецтвом. Потім іншою стрілою з широким 
вістрям він уразив йому груди. Позбавлений у битві своїх коней і візника Ююдханою, вправним у володінні 
зброєю, Крітаварман зліз з колісниці на землю. У той час як той герой був позбавлений відважним Сатьякі  
своєї колісниці у двобої на колісницях, усі війська кауравів обійняв великий страх. А сином твоїм опанувала  
сильна  зневіра,  коли  Крітаварман  був  позбавлений  свого  візника,  коней  і  колісниці.  Побачивши  того 
приборкувача ворогів без коней і візника, на Сатьякі,  бика з роду Шині, о царю, посунув  Кріпа, палаючи 
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бажанням  убити  його.  Посадивши  Крітавармана  на  дно  своєї  колісниці,  на  очах  у  всіх  лучників,  він,  
міцнорукий, поспішно вивіз його з битви.

Після того як Крітаварман був позбавлений колісниці, о царю, а онук  Шині  панував на прі, все військо 
Дурьйодхани знову вдалося до втечі. Вороги, однак, не знали про це, бо усе було вкрито порохом, піднятим 
військом кауравів. Всі твої вої втекли, о царю, крім царя Дурьйодхани. Дурьйодхана ж, побачивши з близької  
відстані, що його власне військо розбите, з усією стрімкістю ринувся проти ворожого війська і один стримав  
усіх. Всіх пандавів і Дхріштадьюмну, сина Паршати, Шикхандіна, синів Драупаді, цілі юрмища панчалів, а  
також кекайїв і сомаків, о найгідніший, той нескоримий воїн, збуджений гнівом, стримав безстрашно своїми  
стрілами.  Із  твердою  рішучістю  стояв  син  твій  могутній  у  бою,  як  блискаючий  потужний  вогонь  при 
жертовному обряді, освячений мантрами. І до нього не могли наблизитися вороги в запалі битви, як не можуть  
смертні наблизитися до Бога смерти. Тоді, мчачись на іншій колісниці, туди прибув син Хрідіки.

Так вістить розділ двадцятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 1
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Син твій, о великий царю, кращий з воїв-колісничних, нестримний у своїй відвазі, мчачись на колісниці,  

сяяв  блискуче,  подібно  самому  Рудрі,  сповненому  великої  доблести.  І  тисячами  стріл,  випущених  ним,  
покрилася вся земля. Адже він поливав ворогів стрілами, подібно тому як хмара огортає своїми зливами гори. 
І не було тоді жодної людини серед пандавів у тій лютій січі, ні коня, ні слона чи ж колісниці, які не були б  
уражені його стрілами, бо на кого б з воїв у бою я не подивився, о володарю народів, кожний з них був  
унизаний  стрілами,  випущеними  твоїм  сином,  о  нащадку  Бгарати!  Як  військо  огортається  пилом,  що 
здіймається ним же у поході, так було тоді покрите військо пандавів стрілами того шляхетного воїна. Ми  
бачили  землю,  о  володарю  землі,  перетворену  в  суцільне  місиво  зі  стріл  Дурьйодханою  ―  лучником, 
наділеним великою вправністю рук.

Серед тих тисяч воїв, твоїх і ворожих, Дурьйодхана був немов єдиною людиною ― тоді так здавалося 
мені. Доблесть, яку ми бачили там у сина твого, була вельми дивною, бо партхи, навіть з’єднавшись разом, не 
могли перевершити його одного, о нащадку Бгарати! Він простромив Юдхіштхіру в запалі бою сотнею стріл, 
о туре з роду Бгарати, Бгімасену ― сімдесятьма й Сахадеву ― сімома. Поціливши потім Накулу шістдесятьма  
чотирма стрілами й Дхріштадьюмну ― п’ятьма, синів Драупаді ― сімома й Сатьякі ― трьома, він стрілою із 
серпоподібним вістрям розсік лук Сахадеви, о найгідніший! Відкинувши той розсічений лук, відважний син 
Мадрі взяв інший величезний лук і, кинувшись проти царя Дурьйодхани, стрілив його в запалі битви десятьма 
стрілами.  Тоді  й  хоробрий Накула,  могутній  лучник,  вразив  царя дев’ятьма страшними стрілами й  видав 
голосний клич. Також і Сатьякі вразив царя прямою стрілою, сини Драупаді ударили на нього сімдесятьма 
трьома, а Цар справедливости ― сімома. Бгімасена ж боляче вразив царя вісімдесятьма стрілами.

Хоча й покриті так стрілами з усіх боків, тими шляхетними воями, Дурьйодхана, о великий царю, все ж 
не здригнувся на очах у всього війська. Всі люди, які були там, бачили швидкість і  спритність, а також і  
доблесть шляхетного героя, що перевершував в цій якості усіх істот. Тим часом сини Дхрітараштри, о царю 
царів, що відійшли на незначну відстань, не бачачи царя, повернулися туди, одягнені в обладунки. Коли вони  
верталися назад, то зчинився жахливий шум, немов це був гул океану вночі, під час дощів. Наблизившись до 
свого непереможного царя в бою тому, ті могутні лучники виступили проти пандавів, які замірилися на їхнє  
життя. Тут Бгімасену, сильно розгніваного, стримав у запалі битви син Дрони. Тоді від стріл, о великий царю,  
випущених з усіх боків, які огорнули все навколо, не були помітні у січі ні самі герої-вої, ні також головні й  
проміжні сторони світу. А ті обидва героя ― Ашваттхаман і Бгімасена ― два вершителя жорстоких подвигів,  
о нащадку Бгарати, були нескоримі, і в обох шкіра на руках була порубцьована від ударів тятиви. Обидва 
жадаючи протидіяти подвигу один одного, вони боролися жорстоко, приводячи в жах весь всесвіт.

Доблесний Шакуні жорстоко тіснив у тому бою Юдхіштхіру. Убивши чотирьох його коней, могутній син 
Субали, наділений величезною силою, видав голосний клич, змушуючи тремтіти всі війська. А тим часом 
відважний Сахадева відвіз із битви на своїй колісниці хороброго і  непереможного царя.  Тоді,  мчачись на 
іншій колісниці,  Цар справедливости Юдхіштхіра  повернувся  до  бою і,  простромивши Шакуні  дев’ятьма 
стрілами, знову простромив його п’ятьма. Слідом за тим видав він, найперший з усіх лучників, голосний клич.  
І битва та, страшна на вид, стала дивною для погляду, о найгідніший! Вона викликала радість у глядачів і  
відвідувалася сіддхами та чаранами. Тут  Улука,  з  душею невимірною, кинувся проти могутнього лучника  
Накули, одержимого в битві, пускаючи з усіх боків зливи стріл. Також і хоробрий Накула могутньою зливою 
стріл стримував у запалі битви сина нащадка Субали. Ті два героя були народжені у високому роду, і обоє  
були могутніми воями на колісницях. І було там видно, як вони боролися під впливом взаємно нанесених  
образ.

Так само і Крітаварман, о царю, борючись із онуком  Шині,  приборкувачем ворогів, виглядав блискуче, 
немов  Шакра  під  час  бою  з  Балою.  Дурьйодхана,  розсікши  лук  Дхріштадьюмни,  в  запалі  тої  битви,  
простромив його, позбавленого свого лука,  гострими стрілами. Дхріштадьюмна ж, узявши величезний лук,  
боровся із царем на очах у всіх лучників. І битва при зіткненні їх була лютою, о нащадку Бгарати, як при 
сутичці двох добірних слонів, сильно збуджених тічкою. А доблесний син Гаутами, сповнений гніву, в запалі  

28



бою, поцілив могутніх синів Драупаді безліччю прямих стріл. Битва, що відбувалася між ним і тими п’ятьма,  
нагадувала боротьбу між втіленою душею і її органами почуттів. Вона була дуже страшною, і її неможливо  
було стримати, бо переступала вона межі дозволеного. Ті п’ятеро жорстоко тіснили Кріпу, подібно тому як  
п’ять  органів  почуттів  сильно  тривожать  слабку  людину.  Він  же,  збуджений  люттю  проти  них,  завзято  
пручався їм у тій битві.

Так відбувалася така чудесна битва між ним і тими п’ятьма, о нащадку Бгарати, нагадуючи всезростаючу 
по силі боротьбу між втіленими істотами й органами почуттів, о володарю! Люди збивалися з людьми, слони 
ж — зі слонами, коні — з кіньми, а вої-колісничні, — з подібними ж воями. І знову бій став загальним, де все  
змішалося,  і  був  страшним  на  вигляд,  о  володарю  народів!  Тут  зіткнення  було  гарним,  там  воно  було 
страшним,  а  ще  в  іншому  місці  —  вельми  лютим,  о  володарю!  Численні  й  страшні,  о  великий  царю,  
відбувалися сутички під час тої битви. Ті приборкувачі ворогів, по обидва боки, простромлювали й убивали  
один одного, зіштовхуючись у тій страшній битві. Густа хмара пилу висіла там — піднята їхньою зброєю і  
сильним вітром, о царю, а також, рухом коней, разом із вершниками на них. Здійнятий колісьми колісниць, а  
рівно й подихом слонів, пил, рудуватий, подібно вечірній хмарі, досяг шляху сонця. І коли сонце, закрите тим 
пилом, потьмяніло, земля стала зовсім обкутана нею, і ті хоробрі могутні вої-колісничні не розрізнялися вже.

Але негайно ж усе навколо прояснилося звільнившись від пилу, коли земля просякла кров’ю героїв, о  
найчудовіший з роду Бгарати! Дійсно, той густий і страшний пил зовсім осів. Тоді ми побачили, о великий  
царю,  різні  двобої,  які  відбувалися  між  воями  в  жахливий  полудень  відповідно  до  їх  верховенства  і  
старшинства. Осяйний блиск їхньої зброї, о володарю царів, було видно там виразно. Страшно гучним був 
шум від падаючих стріл у тій битві, немов це був гул величезного бамбукового лісу, підпаленого з усіх боків.

Так вістить розділ двадцять перший в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 2
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Коли відбувалася страшна, жахаюча битва, військо сина твого було розбито пандавами. Однак, відбивши 

з величезним зусиллям тих могутніх воїв на колісницях, син твій продовжував боротися з військом пандавів. І  
твої вої, бажаючи блага твоєму синові, відразу ж повернулися. Як тільки вони повернулися, битва знову стала  
надзвичайно лютою, між твоїми і ворожими воями, подібно бою між богами і асурами. Ні у війську ворогів, ні  
у твоєму не було нікого, хто відвернувся би від битви. Вої боролися, керуючись здогадами або іменами, які 
вони називали друг перед другом. Великі були втрати серед них, коли вони боролися так один з одним. Але  
ось цар Юдхіштхіра, перейнятий великим гнівом і палаючи бажанням перемогти синів Дхрітараштри і їх царя  
в тому бою, влучив у сина Шарадвана трьома стрілами із золотим оперенням і відточеними на камені, а потім  
чотирма іншими убив гарних коней Крітавармана. Однак Ашваттхаман відвіз прославленого сина Хрідіки. А 
син Шарадвана у відповідь простромив Юдхіштхіру вісьмома стрілами.

Тоді цар Дурьйодхана, о царю, послав сім сотень колісниць до ділянки битви, де боровся той син Дхарми,  
цар Юдхіштхіра. І ті колісниці з відмінними воями, які мчалися на них, наділених швидкістю думки чи вітру,  
кинулися в бою тому проти колісниці сина Кунті. Оточивши Юдхіштхіру з усіх боків, о великий царю, вони  
зробили  його  невидимим  своїми  стрілами,  подібно  тому  як  хмари  приховують  від  очей  сонце.  Тут  вої-
колісничні,  очолювані  Шикхандіном,  сильно  розлютовані,  не  змогли  стерпіти  цього.  Прагнучи  захистити 
Юдхіштхіру,  вони  примчалися  туди  на  своїх  колісницях,  які  відрізнялися  високою  швидкістю,  і  були 
прикрашених рядами дзвіночків.  І  тоді  відбулася  страшна пря,  де кров текла наче вода,  між пандавами і  
кауравами, збільшуючи населення царства Ями. Убивши сім сотень воїв кауравів, пандави разом з панчалами 
знову стримали вороже військо. Там запалала люта січа між твоїм сином і пандавами. Подібної ніколи раніше  
не було нами ні бачено, ні чувано!

І коли так відбувалася битва, що переступає межі дозволеного, і коли вбивали воїв — твоїх і ворожих,  
коли голосно кричали вої і сурмили в чудові мушлі, коли лунали левині кличі й гриміли лучники; коли січа  
лютувала страшно й коли вражали в життєво важливі місця ратників, і  коли швидко проносилися вої,  які  
воліли перемоги, о найгідніший, коли все на землі, здавалося, піддається сумному руйнуванню і коли численні  
прекрасні жінки розчісують волосся, прибираючи проділ,3 коли відбувалося таке страшне побоїще, що не знає 
меж  моральности,  тоді  з’явилися  грізні  знамення,  віщуючи  загальну  загибель.  Затремтіла  земля  разом  з  
горами  і  лісами,  вчиняючи  гучний  шум.  Метеори,  подібно  головешкам,  оснащеним  руків’ям,  о  царю,  
розлітаючись усюди, падали з неба на землю, начебто вилітаючи з диска сонця. Дмучи з усіх сторін, піднявся 
сильний вітер, несучи із собою нижніми своїми шарами тверду гальку. Слони лили рясні сльози й тремтіли 
надзвичайно. Зневажаючи цими страшними й грізними знаменнями, кшатрії, порадившись один з одним, без  
коливань стали до бою на гарному і священному полі кауравів, бажаючи досягти неба.

Тоді Шакуні,  син царя Гандхари, сказав: «Боріться всі ви спереду,  поки я не вб’ю пандавів із тилу!».  
Слідом за цим, вої мадрів, стрімкі у своїх діях, серед тих що вступили у битву на нашій стороні, сильно  
зраділи й видали різні вигуки захвату. А інші робили те ж саме. Непереможні пандави, однак, упевнені у своїй 
силі, знову кинулися проти нас, потрясаючи своїми луками, і обсипали нас зливами стріл. І тоді військо Царя  
мадрів було розтрощене ворогами. Побачивши це, військо Дурьйодхани знову відвернулося від битви. Однак 
могутній цар Гандхари знову промовив такі слова: «Поверніться, о нечестиві! Поборіться з ворогами! Яка вам 
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користь у втечі?». У той час, о туре з роду Бгарати, у царя Гандхари було десять тисяч вершників, здатних 
боротися блискучими піками. І  коли відбувалося те  криваве побоїще,  Шакуні  за  допомогою того війська,  
виявивши свою доблесть і тіснячи військо пандавів з тилу, почав знищувати його своїми гострими стрілами. 
Подібно тому як скупчення хмар розсіюється могутнім вітром, так і добірне військо пандавів, о великий царю, 
піддалося тоді повній поразці.

Тоді Юдхіштхіра, бачачи з близької відстані своє військо розбитим, незворушний, спонукав могутнього  
Сахадеву,  сказавши йому:  «Онде  син Субали,  жорстоко  тіснячи наш тил,  стоїть,  одягнений  у  броні.  Він 
знищує наше військо! Подивися на того зловмисника, о Пандаво! Відправляйся до нього, ― а також із синами 
Драупаді ― і вбий Шакуні, сина Субали! Я ж тим часом, разом із панчалами буду захищати загін колісниць, о  
бездоганний! Нехай відправляться з тобою всі слони, кіннота і три тисячі піхотинців! Убий же Шакуні, сина  
Субали!». І тоді сім сотень слонів з воями, що сиділи на них, з луками у руках, і п’ять тисяч вершників, і сам  
доблесний  Сахадева,  а  також  три  тисячі  піхотинців  і  сини  Драупаді  ―  усі  ринулися  проти  Шакуні,  
одержимого  в  битві.  Але  тут,  о  царю,  син  Субали,  сповнений  великої  доблести,  маючи  перевагу  над  
пандавами  і  бажаючи  перемоги,  почав  знищувати  їхнє  військо  з  тилу.  Вершники  ж,  однак,  сильно  
розлютовані, приналежні пандавам, стрімким у своїх діях, проникнули в бойові лави сина Субали, долаючи  
його воїв-колісничних. Ті хоробрі вершники, стоячи на своїх слонах, покрили величезне військо сина Субали 
зливами стріл.

Страшною була та битва, о царю, яка почалася через твої дурні поради, в якій застосовувалися булави,  
піки, та в якій зовсім не брали участь боягузи. Не лунали більше звуки тятиви, бо всі вої-колісничні стали  
глядачами тої битви. І неможливо було роздивитися ніякої різниці між своїми та ворожими воями. Каурави і 
пандави бачили, о туре з роду Бгарати, стрімкий політ дротиків, випущених руками героїв, які нагадували  
метеори в небі. Весь повітряний простір, о володарю народів, помережаний яскраво блискаючими мечами, що 
мерехтіли  усюди,  здавався  надзвичайно  гарним.  Вигляд  пік,  що  проносилися  звідусіль,  о  царю,  був  тоді 
подібний до рою сарани на небі, о найперший з бгаратів! Коні з тілами, залитими кров’ю через рани, заподіяні  
самими ж вершниками, теж пораненими стрілами, падали сотнями й тисячами. Зіштовхуючись один з одним і 
навалюючись один на одного, багато хто з них поставав погляду покаліченим, а інші ― спльовуючи кров з  
рота.

Коли  все  вкрилося  порохом,  піднятим  військом,  наступив  суцільний  морок.  І  ось,  коли  все  навколо 
вкрилося пилом, о царю, я побачив тих приборкувачів ворогів, коней і людей, що пересувалися з того місця.  
Інші ратники падали на землю, вивергаючи удосталь кров. Багато з воїв, вчепившись один одному у волосся,  
не могли рухатися. Інші, наділені величезною силою, стягували один одного зі спин коней і, зіштовхуючись  
разом, убивали один одного, немов борці на змаганнях. Багатьох, позбавлених життя, несли на спинах свої  
коні. Багато воїв, що хвасталися своїм геройством і жадали перемоги, було видно падаючими на землю. Земля 
була вкрита сотнями й тисячами ратників, залитих кров’ю, з відрубаними руками і позбавленими волосся.  
Позаяк земля була вистелена вбитими конями разом з їхніми вершниками, а також воями, більшість яких була  
вбита, у заплямованих кров’ю обладунках, чи зі стиснутою у руках або піднятою, в намаганні вбити один  
одного, різного виду страшною зброєю, ― лежачими разом у тісній близькості, ― ніхто не міг пересуватися 
там далеко на своїх конях.

Шакуні,  син  Субали,  о  володарю народів,  боровся  недовго  і  покинув  поле  бою  із  залишками  своєї 
кінноти,  числом  у  шість  тисяч  вершників.  Так  само  й  військо  пандавів,  замазане  кров’ю,  зі  стомленими 
верховими і запряжними тваринами, пішло разом із залишками свого загону із шести тисяч вершників. Але  
тут вершники пандавів, перемазані кров’ю, цілком схильні до бою і здебільшого готові покласти свої життя,  
сказали:  «Неможливо  боротися  більше  на  колісницях,  та  й  куди  сутужніше  тут  боротися  на  величезних 
слонах! Нехай колісниці виступають проти колісниць, а слони проти слонів! Адже, повернувши назад, Шакуні  
перебуває тепер у своєму власному загоні. І царствений син Субали не повернеться знову до битви!». Тоді 
сини  Драупаді  й  ті  велетенські  збуджені  слони  відправилися  туди,  де  перебував  царевич  Панчали  
Дхріштадьюмна, могутній воїн на колісниці. Також і Сахадева, о кауравьє, коли піднялася хмара пилу, проїхав 
один туди, де був цар Юдхіштхіра.

І  коли  всі  вони  відправилися,  Шакуні,  син  Субали,  збуджений  гнівом,  знову  обрушився  на  військо 
Дхріштадьюмни й почав трощити його. І знову відбулася страшна січа, у якій бійці зневажали життям, між 
твоїми  та  ворожими воями,  що  жадали  вбити  один  одного.  У  тому зіткненні  героїв,  вої  спершу пильно 
дивилися один на одного, а потім, о царю, обрушувалися друг на друга сотнями й тисячами. В тому кривавому 
побоїщі піднявся сильний шум від падаючих голів,  відітнутих мечами, немов це був  гуркіт від падаючих 
плодів дерева тала. Страшно гучним став також настирливий шум, що змушує підніматися волоски на тілі, від 
падаючих на землю тіл, позбавлених зброї і порубаних нею ж, о володарю народів, а також від падаючої зброї  
та від падіння рук і стегон відсічених від тулуба, о володарю народів! Убиваючи братів і синів, а також друзів  
гострою  зброєю,  вої,  здавалося,  кружляли  навколо,  немов  птахи  через  шматок  м’яса.  Збуджені  гнівом,  
нападаючи один на одного з криками «Я раніше, я раніше!», вони разили один одного тисячами. І коні без  
вершників, які падали із сідел купами і втрачали життя, мчалися навколо сотнями й тисячами.

Голосний  шум  піднявся  від  тупоту  швидких  коней,  і  від  людей,  які  голосно  кричали,  одягнені  в 
обладунки,  о володарю народів,  а також від свисту дротиків,  мечів і  списів воїв,  які  воліли простромити  
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життєво важливі місця один одного, о царю, через твою нерозумну політику.  І тоді, подолані утомою, але 
збуджені  люттю,  з  утомленими  верховими  і  запряжними  тваринами,  самі  спраглі  й  поранені  гострими 
стрілами, твої  вої  почали відвертатися від битви.  Захмелілі  запахом крови, багато хто там, ставши зовсім  
байдужими, однаково вбивали чужих і своїх, одного за одним, тільки-но вони підходили ближче. Багато хто з 
кшатріїв, жадаючи перемоги,  о царю, покриті зливами стріл,  падали на землю бездиханними. Між тим як 
протягом дня стояв голосний шум від пронизливих криків і радісного виття вовків, стерв’ятників і шакалів, на 
очах у твого сина, військо твоє понесло страшні втрати. І земля, о володарю народів, вкрилася тілами людей і 
коней, заюшена потоками крови, збільшуючи страх у боязких.

Разячи й  калічачи знову й  знову мечами,  бердишами,  списами,  твої  вої  і  пандави,  не  зупинялися,  о 
нащадку  Бгарати!  Наносячи  один  одному  удари  в  міру  своїх  сил  і  поки  трималося  життя,  вої  падали,  
виливаючи кров зі своїх ран. Безголові тіла були хапали за волосся свою голову однією рукою і здіймали 
гострий меч,  заляпаний кров’ю,  ― іншою. І  от,  коли багато безголових тіл  так  піднімалося,  о  володарю 
людей, коли від запаху крови вої впадали у непритомний стан, коли голосний шум трохи стих, син Субали  
знову наблизився  до  величезного  війська  пандавів  з  невеликими залишками своєї  кінноти.  Тоді  пандави,  
жадаючи перемоги, стрімкі у своїх діях, кинулися проти нього, разом з піхотинцями, слонами й вершниками 
― усі з піднятою зброєю. Бажаючи досягти повного завершення битви, вони оточили Шакуні, обложивши з  
усіх боків, і почали разити його різного виду зброєю.

Побачивши ті війська, які підступали з усіх боків, твої ратники, разом з кіннотою, піхотинцями, слонами і 
колісницями напали на пандавів. Деякі піхотинці, знані хоробрістю, позбавлені зброї, вражали один одного 
ногами й кулаками, а потім падали разом, повалені. Вої-колісничні падали зі своїх колісниць, вої ж на слонах 
― зі своїх слонів, подібно тому як святі, успішні у благочесті, падають зі своїх небесних колісниць, коли їхні  
релігійні заслуги виснажилися. Так, шаленіючи друг перед другом у великій битві, вої вбивали батьків, братів 
і друзів, а деякі навіть синів своїх. Так відбувалася та різанина, не знаючи меж дозволеного, о найчудовіший з 
бгаратів,  із застосуванням величезної кількості  списів,  мечів і  стріл,  являючи собою надзвичайно страшне  
видовище.

Так вістить розділ двадцять другий в Шальяпарві великої Магабгарати.

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 :
Коли голосний шум трохи вщух і військо наше було розбито пандавами, син Субали знову виступив на 

битву  із  залишками  своєї  кінноти  із  семи  сотень  вершників.  Швидко  примчавшись  до  свого  війська  і  
спонукуючи його до битви, той приборкувач ворогів сказав, повторюючи знову:  «Боріться веселіше!».  Він 
запитав кшатріїв, які були там: «Де ж цар, той могутній воїн на колісниці?». Почувши слова Шакуні, о туре з  
роду Бгарати, вони відповіли йому: «Ген стоїть серед бойовища цар кауравів, могутній воїн-колісничний, ― 
там,  де видніється цей величезний парасоль,  блиском рівний повному місяцю,  там,  де стоять  у шкіряних 
нарукавниках вої-колісничні, одягнені в броні, і де чується цей голосний шум, подібний до гуркотів грозових 
хмар. Відправляйся швидко туди, о царю, і там ти побачиш володаря кауравів!». Після таких слів, сказаних 
йому тими хоробрими воями, Шакуні, син Субали, відправився туди, о володарю людей, де розташовувався  
син твій, оточений з усіх боків героями, що не відвернулися від битви.

Побачивши там Дурьйодхану, який стояв серед загону колісниць, Шакуні тоді, радуючи всіх твоїх воїв на 
колісницях, о володарю народів, з радісним виглядом сказав такі слова Дурьйодхані. Далебі, він сказав цареві  
так,  наче  вважав  себе  вже  при  своїй  меті:  «Знищ,  о  царю,  загін  колісниць  пандавів!  Вся  їхня  кіннота 
переможена  мною.  Юдхіштхіра  не  може  бути  переможений  у  бою,  якщо  тільки  він  не  пожертвує  своїм 
життям. Коли той загін колісниць, захищений Пандавом, буде розтрощений, ми вб’ємо тоді всіх тих слонів, 
піхотинців та інших!». І, почувши ті слова його, вої твої, охоплені жагою перемоги, стрімко й весело кинулися 
на військо пандавів. Із сагайдаками, пристебнутими до спини, з луками, стиснутими у руках, всі, потрясаючи  
своїми луками, видавали левині рики. І тоді знову піднявся і почувся страшний шум від дзенькоту тятиви й  
ударів долонь, о володарю народів, і від свисту стріл, пущених з великою силою.

Побачивши тих ворожих воїв,  які  швидко наблизилися з піднятими луками,  син Кунті,  Дхананджайя,  
сказав синові Девакі: «Поганяй коней безстрашно і проникни в це море військ! Сьогодні я досягну своїми 
гострими стрілами кінця протиборства наших ворогів! Сьогодні настав уже вісімнадцятий день цієї великої 
битви,  о  Джанардано,  яка лютує  при взаємних діях сторін!  Військо тих шляхетних героїв,  будучи  майже  
незліченним, ледве не повністю загинуло в боях! Подивися, як дивна доля! Військо сина Дхрітараштри, майже 
рівне океану,  о Мадгаво, стало після боїв з нами, подібне наповненому водою сліду від копита корови, о 
Ачьюто! Якби після знищення Бгішми був укладений мир, о Мадгаво, було б усе добре! Однак же не уклав  
його дурний син Дхрітараштри з розумом дитини. Слова, які були сказані Бгішмою, були доброчинними і  
цілком прийнятними, о Мадгаво! Однак той, що втратив свій розум, Суйодхана, не вчинив згідно них.

Після того як вбитий був Бгішма і звалився на землю, я не бачу причини, чому битва все ж тривала! Я 
вважаю, що сини Дхрітараштри дурні  й багато чого розуміють по-дитячому,  бо навіть після поразки сина 
Шантану вони продовжували боротися! Після того як були вбиті Дрона, найкращий зі знавців брахмо, а також 
син Радхи і  Вікарна,  побоїще не припинилося!  І  на жаль,  коли залишилася лише незначна частина цього  
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війська  кауравів  після  падіння  сина  сути,  того  тигра  серед  мужів,  разом  зі  своїм  сином,  побоїще  не 
припинилося!  І  після  того  як  були  вбиті  хоробрий  Шрутаюс  і  Джаласандха  з  роду  Пуру,  а  також  цар 
Шрутаюдха, побоїще не припинилося! І після падіння Бхурішраваса та Шальї, а також Шальви, о Джанардано,  
і героїв країни Аванті, побоїще не припинилося! І після того як були вбиті Джайядратха і Сомадатта, побоїще 
усе ще тривало! І коли були вбиті хоробрий Бхагадатта і правитель Камбоджі Судакшина, та був повалений 
Духшасана, побоїще усе ще тривало!

Навіть після вбивства в бою хоробрих і могутніх царів, які володіли кожний великою областю, о Крішно,  
побоїще не припинилося! І навіть після того як полководці були повалені Бгімасеною, чи то дурість, чи то  
жадібність синів Дхрітараштри, але побоїще усе ще тривало! Хто ж інший, породжений у царському роду,  
особливо в роду Куру, окрім, звичайно, Суйодхани, вступив би у таку безглузду й люту ворожнечу? Хто ж,  
будучи мудрим і розважливим, здатним розпізнавати добро і зло, почав би боротися, знаючи, що супротивник 
перевершує його чеснотами, силою і хоробрістю? Як же він міг послухатися добрих порад іншого, якщо його 
думка не була спрямована на укладення миру з пандавами згідно слів, сказаних тобою? Який же лікарський  
засіб сьогодні допоможе тому, хто виявив зневагу Бгішмі, синові Шантану, Дроні, а також Відурі, через те, що  
вони схиляли його до укладення миру?  Чиї  добрі поради можуть  тепер сподобатися тому,  хто з  дурощів  
поставився зневажливо до добрих слів старого батька, о Джанардано, а також його доброчесної матері?

Зовсім очевидно, що цей Дурьйодхана народився на світ для винищування свого роду,  о Джанардано! 
Його поведінка та політика, як це видно, вказують на це, о володарю людей! І не віддасть він нізащо нам  
царства!  Така  моя  думка,  о  Ачьюто!  Багато  разів,  о  братику  мій,  казав  мені  шляхетний  Відура,  що  син  
Дхрітараштри, поки живий, не віддасть нам частки царства! І він говорив мені ще: «Поки буде жевріти життя  
в синові Дхрітараштри, о милостивий, доти той зловмисник буде чинити стосовно вас, невинних, нечестиво. 
Він не може бути вбитий інакше, крім як у бою!». Саме так, о Мадгаво, казав мені ясновидець Відура! Всі ті  
дії  злісного негідника я бачу тепер відповідними словам, що були сказані  шляхетним Відурою! Адже той 
негідник, який, вислухавши корисні й прийнятні слова сина Джамадагні, зневажив ними, безсумнівно, стоїть 
вже перед лицем неминучої загибелі. Бо ж багатьма мудрецями, що мали успіх в аскетичних подвигах, було  
сказано, як тільки народився Суйодхана: «Маючи цього злісного негідника, весь цей рід кшатріїв загине!».

І ті слова їх, як ми бачимо, повністю виправдалися, о Джанардано, бо кшатрії піддаються майже повному 
знищенню в результаті дій Дурьйодхани! Я вб’ю сьогодні в бою всіх воїв, о Мадгаво! Коли кшатрії усі будуть  
убиті й табір кауравів швидко спорожніє, тоді Дурьйодхана захоче поборотися з нами, на свою погибель. Це й  
буде закінченням ворожнечі. Напружуючи свій розум, о Мадгаво, і міркуючи так, о нащадку роду Врішни, 
пам’ятаючи також про слова Відури і узявши до уваги дії самого Дурьйодхани, злісного в думках, я роблю 
такий висновок. Вторгайся у військо бгаратів, о герою, поки я не розтрощу гострими стрілами злобливого 
Дурьйодхану й військо його в бою! Знищивши це слабке військо на очах у сина Дхрітараштри, я зроблю 
сьогодні те, що послужить добробуту Царя справедливости, о Мадгаво!».

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
У відповідь  на  слова,  сказані  Савьясачином,  герой  з  роду Дашарха,  з  віжками  у  руках,  безстрашно  

проникнув у середину того ворожого війська для битви. Це було страшне збіговисько, подібне до лісу,  де  
зламані  луки,  розкидані  всюди,  створювали  перешкоди,  де  замість  колючок  і  тернин  валялися  удосталь 
дротики, де булави й загострені залізом колоди служили стежками, де колісниці  й слони заміняли собою 
могутні  дерева і  де  кіннота та піхотинці  заміняли в’юнкі  рослини.  Проникнувши в те збіговисько військ, 
велеславний Говінда, рискав там на колісниці, прикрашеній безліччю прапорів і знамен. Тих білих коней, о 
царю, які мчали Арджуну в бою, було видно в усіх напрямках, гнаних героєм з роду Дашарха. Тоді вступив у 
битву на колісниці своїй Савьясачин, той приборкувач ворогів, сіючи сотні гострих стріл, подібно хмарі, що 
викидає зливи дощу. Голосний піднявся шум від прямих стріл, а також від воїв, вкритих стрілами, в запалі  
бою,  Савьясачином.  Потоки  стріл,  послані  Арджуною,  простромивши  наскрізь  тіла  ворожих  воїв,  не 
залишалися стирчати в обладунках і падали на землю. Випущені з лука Гандіви, стріли, рівні дотиком грому 
Індри,  убиваючи людей і  слонів,  а також коней, о володарю народів,  падали з шумом,  подібно крилатим 
комахам.

Усе було вкрито стрілами, посланими з лука Гандіви. Неможливо було розрізнити в тому бою сторони  
світу  —  ні  головні,  ні  проміжні.  Весь  світ,  здавалося,  був  наповнений  стрілами  із  золотим  оперенням,  
змазаними оливою, гладко зачищеними ковалем і відзначеними ім’ям Партхи. Биті гострими стрілами, палені  
Партхою, як слони палаючим вогнем, каурави ставали слабкими й гинули. Збройний луком і стрілами Партха,  
яскраво сяючий ніби сонце, о нащадку Бгарати, спалював ворожих воїв, у запалі бою, немов палаючий вогонь 
— суху траву. Як вогонь, необережно кинутий лісниками на узліссі, сильно зростаючи, блискає, потужний, і зі  
страшним шумом спалює той ліс, рясний деревами і сухими ліанами, точно так само і той герой, стрімкий у 
своїх діях і сповнений шаленої сили, здатний завдавати муки хмарами стріл і  володіючи стрілами замість  
полум’яних променів,  швидко спалив усе  військо твого сина,  вороже йому.  Його згубні  стріли із золотим  
оперенням, випущені з великою спритністю, не залишалися встромленими в обладунки. І не випускав він по 
другій стрілі в людину, або коня, чи ж у величезного слона. Подібно тому як Індра із громовою стрілою у руці  
вбивав дайтьїв, так само і Арджуна, проникнувши в бойовий лави могутніх воїв-колісничних, один знищив те  
військо сина твого різними стрілами.

32



Так вістить розділ двадцять третій в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 4
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Коли герої  ті,  що не  відвертаються  від  битви,  метали стріли  у  ворогів,  докладаючи великих  зусиль,  

Дхананджайя своїм луком Гандівою зробив марними їхні наміри. Випускаючи стріли, надзвичайно потужні й 
нестерпні, рівні дотиком громовим стрілам Індри, він, здавалося, виглядав подібно хмарі, що викидає зливи  
дощу. І те військо, о кращий з роду Бгарати, яке трощив так Носій діадеми, кинулося навтікача з бою, на очах 
у твого сина. В одних воїв-колісничних були вбиті запряжні тварини, у других ― убиті візники, а у третіх же  
були розбиті осі, ярма, колеса або дишлі колісниць, о володарю народів! У деяких воїв закінчилися стріли,  
інші ж були жорстоко мордовані стрілами, а деякі, хоча й поранені, тікали всі відразу, змучені страхом. Деякі,  
визволяючи  своїх  синів,  втрачали  вбитими  майже  всіх  своїх  в’ючних  і  верхових  тварин,  інші  голосно  
закликали своїх батьків або супутників і  друзів.  Деякі  ж,  о тигре серед людей, покинувши своїх родичів,  
братів та інших близьких, тікали хто куди, о володарю народів!

Багато чоловіків  — могутніх  воїв-колісничних,  убитих стрілами Партхи й глибоко пронизаних ними, 
бачили ми там голосно волаючими і знетямленими. Інші, заспокоївши їх на короткий час і посадивши до себе  
на колісницю, потім, відпочивши трохи і вгамувавши свою спрагу, знову відправлялися на битву. Одні, палко 
бажаючи боротися, залишивши їх, знову прямували до битви, одержимі нею, намагаючись виконати веління 
твого сина. Інші, напившись води й давши освіжитися своїм тваринам, а деякі, одягнувши нові обладунки, о  
найчудовіший з роду Бгарати, і, утішивши своїх братів, а також синів своїх і батьків, і помістивши їх у таборі,  
знову знаходили задоволення в битві. Деякі ж, вишикувавши бойові колісниці за верховенством їх власників,  
о володарю народів, і підступивши до війська пандавів, знову знаходили задоволення в битві.

Ті герої на колісницях, обвішаних рядами дзвіночків, виглядали блискуче, немов це були дайтьї і данави,  
зайняті  при  скоренні  трьох  світів.  Деякі,  рушивши  з  великою  стрімкістю  на  колісницях,  прикрашених 
золотом,  боролися  із  Дхріштадьюмною,  серед  військ  пандавів.  Дхріштадьюмна  ж,  царевич  Панчали,  і  
Шикхандін, могутній воїн на колісниці, і Шатаніка, син Накули, боролися з ворожим загоном колісниць. Тоді 
царевич Панчали, сповнений гніву й оточений могутнім військом, ринувся проти твоїх розлютованих воїв, 
маючи намір убити їх. Але тут твій син, о володарю людей, послав у нього, який нападав так, зливи стріл, о  
нащадку Бгарати! І Дхріштадьюмна тоді, о царю, був швидко вражений безліччю стріл в обидві руки й у груди 
твоїм сином, влучним стрільцем з лука. Глибоко простромлений, мов слон, битий стрекалом, той могутній  
лучник  відправив  своїми  стрілами  чотирьох  коней  Дурьйодхани  до  бога  смерти.  А  іншою  стрілою,  із  
серпоподібним вістрям, він зніс із пліч голову візникові свого ворога.

Тоді цар Дурьйодхана, приборкувач ворогів, позбавлений своєї колісниці, сівши верхи на коня, від’їхав на 
невелику відстань. Але, побачивши своє військо позбавленим доблесті, могутній син твій, о великий царю,  
направився туди,  де перебував син Субали. І коли колісниці кауравів були розбиті,  три тисячі величезних  
слонів оточили з усіх боків тих воїв на колісницях ― п’ятьох пандавів. Оточені в бою військом слонів, о  
нащадку  Бгарати,  ті  п’ятеро  братів  ―  тигрів  серед  мужів  ―  виглядали  красно,  наче  планети  обкутані  
хмарами. Тоді міцнорукий Арджуна, о великий царю, той власник білих коней, що влучно вражає ціль і має  
візником Крішну, виступив на своїй колісниці. Оточений з усіх боків тими слонами, подібними до гір, він  
почав розтрощувати те військо слонів гострими й гладко зачищеними стрілами. Ми бачили там убитих, ―  
кожного однією стрілою, ― величезних слонів, що впали чи падали ― простромлені Савьясачином.

Могутній Бгімасена, сам подібний до збудженого слона, побачивши тих слонів, схопив рукою величезну 
палицю й кинувся на них, швидко зіскочивши зі своєї колісниці, немов Руйнівник з жезлом у руці. Побачивши 
того могутнього воїна пандавів з піднятою палицею, вої твої перелякалися і почали випускати кал і сечу. Все  
військо  зринуло  в  сильний розлад при вигляді  Врікодари з  палицею у  руці. Ми тоді  бачили тих слонів, 
подібних до гір, що бігли туди й сюди, з лобовими опуклостями розбитими Бгімасеною за допомогою палиці, і 
покритих  пилом.  Уражені  палицею Бгімасени,  ті  слони,  тікаючи  від  нього,  падали  з  болісним лементом, 
начебто гори, позбавлені крил. Побачивши їх у великій кількості, з розбитими лобами, які металися туди й 
сюди і падаючих, вої твої зупинилися зі страху. Тоді Юдхіштхіра, сильно розгніваний, а також обидва сина 
Мадрі, породжені від Панду, почали знищувати воїв на слонах, гострими стрілами, окриленими оперенням  
стерв’ятника. Дхріштадьюмна ж, після перемоги своєї над царем кауравів у бою, та після того як син твій втік 
звідти, сівши верхи на коня, побачив усіх пандавів, оточених ворожими слонами. І бачачи це, о великий царю, 
Дхріштадьюмна, син царя Панчали, рушив разом з усіма прабхадраками на тих слонів, палаючи бажанням 
убити їх.

Тим часом, не бачачи серед загону колісниць Дурьйодхани, приборкувача ворогів, Ашваттхаман, Кріпа і  
Крітаварман з роду Сатвата запитали кшатріїв, які були там: «Куди ж подівся Дурьйодхана?». Не знаходячи 
царя серед тамтешнього побоїща людей, ті могутні вої-колісничні, подумали, що син твій убитий. Тоді вони,  
із сумними обличчями почали розпитувати про твого сина. Одні рекли їм, що після загибелі його візника він  
відправився  туди,  де  був  син  Субали.  Інші  кшатрії,  сильно  покалічені  від  ран,  казали:  «Нащо  тут  
Дурьйодхана? Та ба, чи й живий він іще?! Боріться всі, згуртувавшись разом! Що цар вже зробить для вас?».  
Інші ж кшатрії, із сильно пораненими тілами, чиї запряжні та верхові тварини в більшості були вбиті, самі усе  
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ще жорстоко змучені стрілами ворога, говорили невиразним голосом: «Розтрощимо все це військо, яким ми 
оточені!  Ген-де,  пандави  всі,  убивши  слонів,  наближаються  сюди!».  І,  почувши  слова  їх,  Ашваттхаман, 
наділений могутньою силою, залишивши той непереборний шик царя панчалів, попрямував, а разом з ним  
Кріпа  і  Крітаварман,  туди,  де  розташувався  син  Субали.  І  дійсно  ж,  ті  герої  незмінно  стійкі  лучники, 
покинувши загін колісниць, відправилися на пошуки Дурьйодхани.

Після того як вони вийшли, пандави, очолені Дхріштадьюмною, о царю, рушили вперед, знищуючи твоїх 
воїв. Побачивши тих відважних і найхоробріших могутніх воїв на колісницях, що весело обрушувалися на  
ворога  без  усякої  надії  на  своє  життя,  у  більшості  воїв  у  війську  твоєму,  обличчя  мали  блідий  вигляд. 
Побачивши їх, майже позбавлених зброї і оточених ворогами, я сам, о царю, з військом складеним з чотирьох 
видів, ризикуючи своїм життям і будучи  п’ятим у числі наших полководців,4 боровся з військом царевича 
Панчали, розташувавши своїх людей на тій ділянці, де перебував син Шарадвана. Ми п’ятеро, притиснуті  
жорстоко стрілами Носія діадеми, боролися із Дхріштадьюмною і його величезним військом. Там між ним і 
нами  запалала  люта  пря.  Переможені  ним,  всі  ми  вийшли  тоді  з  бою.  Потім  я  побачив  Сатьякі,  того 
могутнього воїна-колісничного, який підступав до нас. Із чотирма сотнями колісниць, той герой переслідував 
мене в бою. Визволившись надзусиллями від Дхріштадьюмни, я, чиї запряжні тварини стомилися, упав серед  
війська Мадгави (Сатьякі), подібно тому як грішник падає в пекло. І там відбулася коротка, люта й дуже 
страшна січа.

Тут Сатьякі міцнорукий, розсікши мої обладунки, схопив мене, маючи намір узяти живим, у той час як я 
лежав  на  землі  непритомний.  Тоді,  за  короткий  час,  те  військо  слонів  було  розтрощено  Бгімасеною  за  
допомогою  його  палиці  і  Арджуною  —  його  стрілами.  Через  убитих  могутніх  слонів,  подібних  до  гір,  
розпростертих усюди,  просування пандавів не могло бути легко завершеним. І  тоді  могутній Бгімасена,  о  
великий царю, відтягаючи тіла величезних слонів, розчистив шлях для проходження колісниць пандавів. Тим  
часом Ашваттхаман, Кріпа і  Крітаварман з роду Сатвата,  не бачачи серед загону колісниць Дурьйодхани,  
приборкувача  ворогів,  почали  розшукувати  твого  царственого  сина,  могутнього  воїна  на  колісниці.  
Покинувши царевича  Панчали,  вони направилися  туди,  де  перебував  син Субали,  стурбовані  тим,  що не  
знайшли царя серед тої різанини людей.

Так вістить розділ двадцять четвертий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Після того як загін слонів був розтрощений сином Панду, о нащадку Бгарати, і військо твоє знищувалося 

так Бгімасеною у бою, бачачи самого Бгіму, того приборкувача ворогів, що нишпорив подібно розгніваному,  
згубнику життя ― Руйнівникові з жезлом у руці, вцілілі при зіткненні в битві сини твої, о царю, єдиноутробні  
брати,  згуртувавшись  разом,  коли  сина  твого  Дурьйодхану  з  роду  Куру  ніде  не  було  видно,  напали  на 
Бгімасену. Це були Дурмаршана, о великий царю, Джайтра, Бхурішравас і Раві. Об’єднавшись разом, ці сини  
твої  звідусіль  рушили  проти Бгімасени і  обступили  його з  усіх  боків.  Тоді  Бгіма,  о  великий царю,  знову 
зайшовши на свою колісницю, почав метати гострі стріли в життєво важливі місця твоїх синів. А ті сини твої, 
вкриті  стрілами  Бгіми  у  лютій  січі,  почали  стримувати  його,  як  стримують  слона,  який  мчиться 
безперешкодно уздовж крутого схилу розтрощуючи все на своєму шляху.

Тоді  сильно  розгніваний,  у  запалі  бою,  Бгіма,  швидко  відітнувши  голову  Дурмаршані  стрілою  із  
бритвоподібним  вістрям,  скинув  її  на  землю.  Потім  іншою  стрілою  із  серпоподібним  вістрям,  здатною 
пробивати  будь-які  броні,  Бгіма,  могутній  воїн  на  колісниці,  убив  твого  сина  Шрутанту.  Слідом,  немов 
сміючись, простромивши довгою стрілою Джайятсену, цей приборкувач ворогів повалив того нащадка роду 
Куру з колісниці.  І  він,  о царю,  звалився з  колісниці на землю й відразу випустив дух.  Тоді  Шрутарван,  
збуджений гнівом, простромив Бгіму, о найгідніший, сотнею прямих стріл з оперенням стерв’ятника. Але тут  
Бгіма, сильно розгніваний, у запалі битви, простромив Джайтру, Бхурібалу й Раві, цих трьох, трьома стрілами,  
подібними отруті чи вогню. Убиті так, ті могутні вої-колісничні упали на землю зі своїх колісниць, як падають 
помережані  квітами  навесні,  підрубані  дерева  кіншука.  Потім  іншою гострою  стрілою,  той  приборкувач  
ворогів,  уразивши Дурвімочану,  відправив його до бога смерти.  Убитий так, той воїн,  кращий з бійців на 
колісницях, впав на землю зі своєї колісниці, як падає зростаюче на вершині гори дерево, зламане вітром.

Потім син Панду убив у тій битві ще двох твоїх синів ― Душпрадхаршу і Суджату ― на чолі їхнього  
війська, кожного двома стрілами. І два тих чудових воїна на колісницях, з тілами, простромленими стрілами,  
гепнулися  об  землю.  Помітивши  іншого  сина  твого,  Дурвішаху,  що  додавав  зусиль  у  тій  битві,  Бгіма 
простромив його стрілою із серпоподібним вістрям, у запалі бою. Убитий, він упав з колісниці на очах у всіх 
лучників. Але тут, побачивши так багато своїх братів, убитих одним Бгімою без сторонньої допомоги у бою 
тім,  Шрутарван,  розгніваний,  кинувся  на  Бгіму,  натягаючи свій  величенний лук,  прикрашений золотом,  і 
випускаючи безліч стріл, подібних силою своєю отруті або вогню. Розсікши, о царю, лук Пандава, в запалі  
лютої  прі,  він  обсипав  його,  позбавленого  свого  лука,  двадцятьма  стрілами.  Тоді,  взявши  інший  лук,  
Бгімасена, могутній воїн на колісниці, облив твого сина своїми стрілами й промовив, звернувшись до нього:  
«Стій, зупинися!». Лютий двобій, що відбувався між ними обома, був гарним і страшним, подібно тому, який  
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відбувався  колись  при  сутичці  між  асуром  Джамбхою  і  Васавою.  Гарними  стрілами,  що  нагадували  
смертельний жезл Ями, випущеними там обома тими героями, покрилася вся земля, небо й усі сторони світу.

Тоді Шрутарван, збуджений гнівом, натягнувши свій лук, уразив безліччю стріл Бгімасену, в шалі бою, о  
царю, в обидві руки й у груди. Глибоко поранений, о великий царю, твоїм сином, озброєний луком Бгіма,  
сповнений  гніву,  захитався,  подібно  тому  як  хвилюється  великий  океан  у  день  молодика  або  повні.  
Перейнятий люттю, Бгіма потім, о найгідніший, відправив своїми стрілами візника твого сина і чотирьох його  
коней у житло Ями. Бачачи його позбавленим колісниці, син Панду, з душею невимірною, обсипав його ще 
опереними стрілами, показуючи високу спритність своїх рук. Тоді позбавлений колісниці Шрутарван, о царю, 
взяв меч і щит. І коли він діставав свій меч і сяючий щит, прикрашений сотнею місяців, Пандава стрілою із 
бритвоподібним вістрям зніс йому голову з тулуба. Тулуб того шляхетного воїна, обезголовлений стрілою із 
бритвоподібним вістрям, звалився тоді з колісниці, оголошуючи шумом землю.

Після того як упав той герой, твої вої, хоч і стривожені страхом, ринулися, в запалі бою, на Бгімасену,  
бажаючи  поборотися  з  ним.  Але  доблесний  Бгімасена,  одягнений  у  панцир,  перехопив  їх,  стрімких 
нападників, з уцілілих залишків того океану військ. Вони ж, підступивши до нього, оточили його з усіх боків.  
І тоді, оточений твоїми воями, Бгіма заходився жорстоко вимотувати їх усіх гострими стрілами, як колись  
Тисячоокий жорстоко тіснив асурів.  Розтрощивши потім п’ять сотень потужних колісниць, разом з їхніми  
захисними щитами, він знову знищив у тій битві загін слонів, що складався із семи сотень голів. Убивши  
потім  десять  тисяч  піхотинців  своїми  найчудовішими  стрілами  й  вісім  сотень  коней,  Пандава  виглядав 
блискуче. Далебі, Бгімасена, син Кунті, убивши твоїх синів у битві, вважав себе при своїй меті, а призначення 
свого народження виконаним.

На того воїна, який боровся так і убивав твоїх людей, не сміли були навіть глянути твої вої, о нащадку 
Бгарати! Примусивши втекти всіх кауравів і вбивши тих їхніх послідовників, Бгіма заплескав під пахвами, 
здійнявши гучний шум,  приводячи в жах величезних слонів.  І  військо твоє,  о володарю народів,  у якому  
більша частина воїв була вбита й котре складалося лише із самого незначного їхнього залишку, о великий 
царю, стало надзвичайно жалюгідним на вигляд.

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

Р о з д і л  2 6
С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Дурьйодхана, о великий царю, а також Сударша, твій син, тільки двоє вцілілих синів твоїх перебували  

тоді в бою серед кінноти кауравів. І, бачачи Дурьйодхану, який стояв посеред кінноти, син Деваки, Крішна 
промовив Дхананджайї, синові Кунті:  «Більша частина наших ворогів — родичі, які користувалися нашим 
захистом,  —  уже  вбита.  Онде  той  бик  з  роду  Шині  (Сатьякі),  схопивши  Санджайю,  вертається  сюди! 
Утомилися  обоє  ―  Накула  і  Сахадева,  о  нащадку  Бгарати,  які  боролися  в  битві  зі  злісними  синами 
Дхрітараштри та їхніми послідовниками. Покинувши Суйодхану, ці троє ― Кріпа, Крітаварман і син Дрони, 
могутні  вої-колісничні,  розташувалися  лавою  десь  ув  іншому  місці.  А  це  стоїть,  розтрощивши  військо  
Дурьйодхани,  царевич  Панчали,  разом  з  усіма  прабхадраками,  обдарований  найвищою красою.  А  ген,  о 
Партхо, стоїть Дурьйодхана посеред кінноти, з парасолем, підтримуваним над його головою, він щохвилинно 
косує по сторонах.

Вишикувавши всі вцілілі залишки війська в бойові лави, він стоїть серед бойовища. Убивши його своїми 
гострими стрілами, ти можеш досягти здійснення всіх своїх цілей! Поки ці війська ще не вдалися до втечі,  
побачивши  розбитий  загін  слонів,  а  також  тебе  серед  них,  о  приборкувачу  ворогів,  постарайся  вбити 
Суйодхану! Нехай хто-небудь відправиться до царевича Панчали зі словами: «Швидко приїдь сюди!». Військо  
кауравів зовсім стомилося,  о братику мій! Цей гріховний Дурьйодхана ніколи вже не зможе визволитися!  
Розтрощивши майже все твоє військо в бою, син Дхрітараштри приймає гордовитий вигляд, вважаючи синів 
Панду вже переможеними! Побачивши ж своє власне військо розбитим і потісненим жорстоко пандавами, цар 
кауравів безсумнівно повернеться до бою на свою власну погибель!».

І на такі слова, звернені до нього, Пхалгуна промовив Крішні у відповідь: «Майже всі сини Дхрітараштри 
вбиті Бгімою, о милостивий! Тільки ці двоє залишилися ще живі! Однак, о Крішно, і вони теж припинять своє 
існування.  Убитий Бгішма, убитий Дрона,  Карна,  інакше іменований Вайкартана,  теж убитий; убитий цар 
мадрів Шалья, убитий також, о Крішно, Джайядратха. Залишилося тільки п’ять сотень вершників з кінноти 
Шакуні, сина Субали. А колісниць же залишилося дві сотні, о Джанардано! Слонів же залишилася ще сотня з 
лишком, а піхотинців — лише три тисячі! Вціліли також Ашваттхаман, Кріпа, і володар тригартів Сушарман, 
Улука, Шакуні, а також Крітаварман з роду Сатвата. Це ― залишки війська сина Дхрітараштри, о Мадгаво!  
Воістину, немає порятунку від смерти ні для кого на землі! І хоча військо його піддалося такому страшному 
знищенню, подивися, Дурьйодхана усе ще стоїть! Сьогодні вдень, однак, великий цар Юдхіштхіра звільниться 
від усіх своїх ворогів! Бо ж ніхто з ворогів не піде від мене, ― так я вважаю. Також і тих шалених у битві, які,  
о Крішно, не покинуть бойовища, я вб’ю сьогодні всіх, якщо навіть вони будуть істотами нелюдськими!

Сьогодні, сповнений сильної люті у битві, поваливши гострими стрілами царевича Гандхари, я позбавлю 
безсоння  царя,  яке  він  має  тривалий час.  Ті  коштовні  надбання,  які  злобливий  син  Субали  відняв  у  нас  
нечесним шляхом, під час гри в кості на зборах, я знову поверну назад! Почувши про чоловіків і синів своїх,  
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убитих пандавами в бою, всі ті дружини міста Нагапура (теж що і Хастінапур) також сьогодні дізнаються 
про  них.  Сьогодні  почата  нами  справа,  о  Крішно,  буде  завершена!  Сьогодні  Дурьйодхана  позбудеться 
блискучого свого добробуту, а також життя свого. Знай, о нащадку роду Врішни, що дуже безрозсудний син 
Дхрітараштри буде убитий, якщо тільки він, о Крішно, не втече зі страху від битви зі мною! Адже цей кінний 
загін  не  здатний  стерпіти  дзенькоту  тятиви  мого  лука  і  оплесків  долонь,  о  приборкувачу  ворогів! 
Відправляйся туди, поки я не знищу його!».

Після таких слів, звернених до нього славетним Пандавом, герой з роду Дашарха погнав коней, о царю, у  
напрямку війська Дурьйодхани. Бачачи той загін війська у якому перебував Дурьйодхана, троє могутніх воїв 
на колісницях, що приготувалися до виступу, — Бгімасена, Арджуна і Сахадева, о найгідніший, виступили з  
голосними левиними кличами, палко бажаючи вбити Дурьйодхану. Побачивши всіх їх, згуртованих разом, які  
стрімко підступали із піднятими луками, син Субали кинувся на рать проти пандавів, заміряних на життя 
своїх супротивників. Сударшана, твій син, кинувся проти Бгімасени, Сушарман і Шакуні боролися з Носієм 
діадеми. Твій син Дурьйодхана, верхи на коні виступив проти Сахадеви. І тут без усяких зусиль син твій, о  
володарю людей, з великою моторністю, сильно вдарив пікою в голову Сахадеви. Вражений так твоїм сином, 
він  опустився  на  приступці  колісниці,  ― все  його  тіло  було  залите  кров’ю,  ― дихаючи подібно  змієві.  
Отямившись  потім,  о  володарю  народів,  Сахадева,  збуджений  гнівом,  обсипав  Дурьйодхану  гострими 
стрілами.

Син Кунті, Дхананджайя, прозваний інакше Партха, проявляючи свою доблесть у бою, відітнув голови в 
багатьох хоробрих воїв-вершників. Дійсно, тоді Партха безліччю стріл знищив той кінний загін. Поваливши 
всіх  коней,  потім він  виступив  проти колісниць тригартів.  Але  тут,  могутні  вої  тригартів  на  колісницях,  
з’єднавшись  разом,  облили Арджуну  і  Васудеву  зливами  своїх  стріл.  Уразивши Сатьякармана  стрілою із 
бритвоподібним вістрям,  славетний  син  Панду розсік  потім  дишель  його  колісниці.  Іншою ж стрілою із 
бритвоподібним вістрям, о володарю, відточеною на камені, той герой славетний, посміхаючись у той же час,  
відітнув голову своєму супротивникові, прикрашену золотими сережками. Потім він підступив до Сатьєшу, на 
очах у всіх воїв, подібно тому як сильно зголоднілий лев, о царю, у лісі нападає на лань. Убивши його, Партха  
слідом  за  тим  простромив  Сушармана  трьома  стрілами  й  убив  усіх  тих  колісничних  воїв,  прикрашених 
золотом.

Потім,  з  великою поспішністю Партха виступив  проти володаря  Прастхали,  викидаючи отруту свого 
гніву дбайливо накопичену протягом тривалого часу.  Покривши його спершу сотнею стріл, о туре з роду 
Бгарати, Арджуна вбив потім усіх коней того лучника. Взявши потім гостру стрілу, що нагадує жезл Ями, він,  
цілячись у Сушармана, швидко метнув її, посміхаючись при цьому. Послана тим лучником, запаленілим від 
гніву, стріла та, досягши Сушармана, пробила йому серце, в шалі тої битви. Позбавлений життя, о великий 
царю,  він  гупнув  об  землю,  радуючи  всіх  пандавів  і  приводячи  в  сумну  зневіру  твоїх  воїв.  Убивши 
Сушармана,  Партха  своїми  стрілами  відправив  тридцять  сім  і  ще  вісім  його  синів,  могутніх  воїв  на 
колісницях, ув оселю Ями. Убивши потім усіх його послідовників гострими стрілами, той могутній воїн на 
колісниці Арджуна, виступив проти вцілілих залишків війська бгаратів.

Бгіма в тому бою, збуджений гнівом, о володарю людей, зробив твого сина Сударшану невидимим своїми 
стрілами, посміхаючись при цьому.  Сильно розгніваний, він зніс йому голову з пліч надзвичайно гострою 
стрілою із бритвоподібним наконечником, посміхаючись у той же час. І, убитий, той звалився на землю. Коли  
ж той герой був убитий, його прихильники оточили Бгіму, мечучи в нього гострі стріли. Але тут Врікодара 
своїми гострими стрілами, рівними дотиком грому Індри, обсипав те військо з усіх боків. І в найкоротший час  
Бгіма  знищив  його  повністю,  о  туре  з  роду  Бгарати!  Коли  ж  воїв  тих  так  знищували,  багато  хто  з 
воєначальників  кауравів,  наділених  потугою,  підступивши  до  Бгімасени  почали  тоді  боротися  з  ним,  о 
нащадку Бгарати! Але всіх їх Пандава покрив своїми страшними стрілами. Достоту так само й твої вої,  о  
царю, огорнули пандавів, могутніх воїв на колісницях, густою зливою стріл. І коли вої твої боролися так у 
битві з пандавами, обидві ворожі сторони сильно схвилювалися. Вражаючи друг  друга,  вої  обох військ,  о  
царю, почали тоді падати, голосно ремствуючи за полеглими родичами.

Так вістить розділ двадцять шостий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
І коли відбувався той бій, такий згубний для людей, коней і слонів, Шакуні, син Субали, о царю, кинувся 

проти Сахадеви. Але доблесний Сахадева, коли той стрімко нападав на нього, послав у свого супротивника 
хмари швидколітних стріл, що нагадують рій комах. У запалі тої битви, Улука простромив Бгіму десятьма  
стрілами. І тут Шакуні, о великий царю, простромивши Бгіму трьома стрілами, обсипав Сахадеву дев’ятьма 
десятками стріл. Ті герої, о царю, нападаючи один на одного в бою, влучали один в одного гострими стрілами  
із золотим оперенням, відточеними на камені й посланими з лука натягнутого до самого вуха. Злива стріл,  
випущена їхніми руками з луків, о володарю народів, покрила всі сторони світу, немов хмара ― потоками 
свого дощу. Тоді Бгіма, розлютований, і Сахадева, о нащадку Бгарати, обоє сповнені величезної сили, рискали 
в тій битві, вчиняючи криваве спустошення. І те військо твоє, о нащадку Бгарати, було ними обома покрите  
сотнями стріл. Повітряний простір усюди був ніби обкутаний пітьмою.
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Від коней, вкритих стрілами, о володарю народів, які тягли за собою, в той час як вони мчалися ратним 
полем,  безліч убитих  воїв,  утворилися  дороги.  Вистелена кіньми,  убитими разом із  вершниками,  а також  
збруєю, розітнутою піками, о найгідніший, земля виглядала строкато, наче всіяна квітами. Там вої, о великий 
царю, збиваючись один з одним, рискали в битві,  сильно розгнівані,  убиваючи взаємно.  Незабаром земля 
покрилася головами, чиї обличчя були подібні красою пелюсткам лотосу,  із золотими сережками, з очима,  
закоченими від гніву,  із западинами губ,  закушених з люті. Покрита також відсіченими руками, о великий 
царю, подібними до хоботів ватажків слонів, прикрашених браслетами ангада і в обладунках, та котрі усе ще  
стискали мечі, списи і сокири, а також безголовими тілами, які пнулися на ноги, і окремими відсіченими від  
них  кінцівками,  судомними  у  запалі  битви,  та  вкрита  зграями  м’ясоїдних  істот  земля,  о  володарю,  мала 
жахливий вигляд!

Після того як військо бгаратів стало нечисленним, пандави, сповнившись запалу в тій лютій прі, почали 
відправляти кауравів  у житло Ями.  Тим часом хоробрий і  доблесний син Субали сильно вдарив пікою в 
голову Сахадеви.  Глибоко вражений,  о великий царю,  він  опустився  на приступку  колісниці.  Побачивши 
Сахадеву в такому стані,  відважний Бгімасена,  сповнений гніву,  стримав усі  війська  кауравів,  о  нащадку 
Бгарати!  Своїми довгими стрілами він простромив сотні  й тисячі  ворожих воїв і,  вразивши їх так,  видав 
левиний рик,  о  приборкувачу ворогів!  Перелякані  тим ревінням,  усі  прихильники Шакуні  разом з  їхніми 
конями і  слонами стрімко тікали геть,  охоплені  страхом.  Побачивши їх  переможеними,  цар  Дурьйодхана 
сказав їм: «Поверніться назад, о недосвідчені в моральному законі! Боріться! Яка користь у вашій втечі? Той  
справжній герой, хто, не показуючи спини ворогові, віддає своє життя в бою, і здобувши тут славу, тішиться  
після смерти блаженством потойбічних світів!».

Після таких слів, звернених до них царем, прихильники сина Субали знову рушили на пандавів, обравши  
смерть замість відступу.  Дуже страшним, о царю царів, був там шум, вчинений бігом воїв, нагадуючи гул 
збуреного океану. Все навкруги схвилювалося. Побачивши тих прихильників сина Субали, які так кинулися 
на битву,  пандави, о великий царю, цілком зосереджені на перемозі,  виступили проти них. Заспокоївшись 
трохи,  Сахадева  непереборний,  о  володарю народів,  простромив Шакуні  десятьма стрілами й  коней його 
трьома стрілами. Потім, ніби сміючись, він утнув іншими стрілами лук сина Субали. Тоді, взявши інший лук,  
Шакуні, одержимий у бою, поцілив Накулу шістьма стрілами, а Бгімасену ― сімома. Улука також, о великий 
царю, бажаючи визволити свого батька там, вразив Бгіму сімома стрілами і Сахадеву ― сімдесятьма. Але  
Бгімасена стрілив його своїми гострими стрілами, а Шакуні ― шістдесятьма чотирма, та воїв, які боролися 
поруч з ним, ― трьома стрілами кожного.

Вражені  довгими  стрілами  Бгімасени,  змащеними  оливою,  каурави,  розлютовані  в  битві,  покрили 
Сахадеву зливами стріл, подібно тому як хмари, пронизані блискавкою, поливають гору потоками дощу. Але  
тут хоробрий і доблесний Сахадева, о великий царю, зніс стрілою із серпоподібним вістрям голову Улуці, у 
той час як той підступав до нього. Повалений Сахадевою, він упав з колісниці на землю, і все тіло його було  
залите кров’ю, що радувало пандавів у битві. Побачивши свого сина вбитим, Шакуні, о нащадку Бгарати, зі  
слізьми, що підступили до горла, глибоко зітхав, згадуючи про слова Кшаттрі.

Зметикувавши хвилину, з очима, повними сліз, він, важко зітхаючи, підступив до Сахадеви і вдарив його 
трьома стрілами. Відбивши ті стріли, послані його супротивником, хмарами своїх стріл доблесний Сахадева, о 
великий царю, розітнув його лук у запалі бою. І коли лук його був розсічений, о царю царів, Шакуні, син 
Субали, взяв тоді величезний меч і кинув його в Сахадеву. Але той страшний меч сина Субали, о володарю  
народів, Сахадева, ніби сміючись, розсік надвоє, коли він стрімко нісся на нього в бою.

Бачачи свій меч розсіченим надвоє, Шакуні взяв величезну палицю й послав її в Сахадеву. Але вона, не  
досягши своєї  мети,  упала  на  землю.  Тоді  син  Субали,  сильно  розгніваний,  послав  у  Пандава  страшний 
виглядом своїм дротик,  мов це  була  неминуче  нависла  Ніч  при загибелі  світу.  Але  той дротик,  коли він 
стрімко  нісся  на  нього,  Сахадева,  сміючись,  розсік  прикрашеними  золотом  стрілами  на  три  частини.  І, 
розсічений  натроє,  він,  прикрашений  золотом,  упав  на  землю,  як  падає  блискуча  громова  стріла  з  неба,  
розсипаючись на безліч іскор. Побачивши ж дротик збитим і сина Субали змученим від страху, всі твої вої 
побігли під впливом їхньої сильної тривоги, і з ними разом ― син Субали. І був тоді голосний шум радости 
серед пандавів, гордих перемогою. А щодо воїв сина Дхрітараштри, то вони в більшості відвернулися від  
битви.

Побачивши їх, таких пригноблених, доблесний син Мадрі багатьма тисячами стріл стримав їх там. Потім 
Сахадева кинувся на сина Субали, в той час як той, все ще сподіваючись на перемогу,  тікав з поля бою,  
захищений з тилу гандхарськими вершниками. Пам’ятаючи, що Шакуні, призначений йому самому долею, усе  
ще залишається живим, о царю, Сахадева на своїй колісниці з позолоченим кузовом, пустився переслідувати  
його. Натягнувши тятиву на свій величенний лук, він напружив його з великою силою. Переслідуючи сина  
Субали, він, сповнений гніву,  сильно вдарив у нього стрілами з оперенням стерв’ятника й відточеними на  
камені, як ударяють могутнього слона стрекалами. Обдарований проникливим розумом Сахадева, стримавши 
Шакуні, промовив йому, нагадуючи про його минулі злодіяння: «Залишися вірним закону кшатріїв, поборися 
зі мною і будь чоловіком! Ти радувався, о дурню, тоді в залі зборів, граючи в кості! Одержуй же тепер плоди 
того  вчинку,  о  зловмиснику!  Всі  ті  злобливі  недруги,  які  висміювали  нас  колись,  загинули!  Тільки 
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Дурьйодхана, згубник свого роду,  ще залишився живим і ти сам, о вую! Сьогодні я вб’ю тебе, відітнувши  
голову стрілою із бритвоподібним вістрям, подібно тому як зривають із дерева плід, збиваючи його ціпком!».

Сказавши так, о великий царю, Сахадева, наділений могутньою силою, той тигр серед людей, збуджений  
гнівом, ринувся з усією стрімкістю проти Шакуні. Наблизившись до нього, нескоримий Сахадева, той володар 
воїв, сильно натягнувши свій лук, у гніві і ніби сміючись, простромив Шакуні десятьма стрілами, а його коней  
― чотирма. Зрізавши потім його парасоль, прапор і лук, він видав рик, подібно леву. Із прапором, луком і 
парасолем, розсіченими Сахадевою, син Субали був ще простромлений безліччю стріл в усі життєво важливі 
місця. Потім знову, о великий царю, доблесний Сахадева послав у Шакуні непереборну зливу стріл.

Тоді син Субали, розгнівавшись,  один без сторонньої допомоги,  стрімко кинувся на Сахадеву в тому 
побоїщі  з  пікою,  прикрашеною  золотом,  бажаючи  вбити  його.  Син  Мадрі,  однак,  трьома  стрілами  із  
серпоподібним вістрям, одночасно розсік із великою вправністю ту підняту піку й обидві красиво округлі  
руки свого супротивника, на головній ділянці бою, та видав голосний клич серед бою. Стрімкий у своїх діях,  
Сахадева потім стрілою із вістрям «серпом», зробленою з твердого заліза та із золотим оперенням, здатною  
пробивати будь-які  обладунки  і  посланою з  великою силою і  ретельністю,  відітнув  йому голову від тіла.  
Позбавлений Пандавом голови, в запалі битви, прикрашеною золотом стрілою, добре відточеною і блиском 
подібною до сонця, син Субали рухнув на землю. І справді, син Панду, сповнений гніву, зніс ту голову, що 
була коренем дурної політики кауравів, швидколітною стрілою із золотим оперенням, відточеною на камені.  
Побачивши лежачого на землі, обезголовленого Шакуні, все тіло якого спливало кров’ю, твої вої, чий бойовий 
запал був  зломлений страхом, розбіглися в усі  боки зі зброєю у руках.  У той же час і  піхотинці разом із 
синами Дхрітараштри,5 коли колісниці,  кіннота  й  слони були  повністю розбиті,  вражені  дзенькотом лука 
Гандіви, тікали пріч зі зблідлими обличчями, змучені страхом і позбавлені свідомости.

Поваливши Шакуні з колісниці, пандави тоді, о нащадку Бгарати, сповнилися захвату. Радіючи, разом з 
Кешавою, вони засурмили в мушлі в тому бою, радуючи своїх воїв. Сильно обрадувані, всі вони ушанували  
Сахадеву в тій битві, говорячи йому: «Завдяки щасливій долі, о герою, той нечестивець, злобливий Шакуні  
убитий разом зі своїм сином тобою!».

Так вістить розділ двадцять сьомий в Шальяпарві 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 :
Тоді прихильники сина Субали, о великий царю, сповнилися люті. Приготувавшись віддати свої життя в 

лютій січі, вони заходилися стримувати пандавів. Зважившись допомогти Сахадеві в його перемозі, Арджуна 
та Бгімасена, наділений схованою міццю і видом своїм подібний розгніваній отрутній змії, перехопили їх. За  
допомогою лука Гандіви, Дхананджайя зробив марним намір тих воїв із дротиками, мечами й піками у руках,  
які  жадали  вбити  Сахадеву.  Своїми  стрілами  із  серпоподібним  вістрям  Бібхатсу  відтинав  у  стрімко 
підступаючих воїв, руки із затиснутою в них зброєю та голови, а також висікав коней їх. Стрімкі у своєму 
натиску, вони трупом падали на землю бездиханними, убиті Савьясачином, найпершим героєм серед людей.  
Бачачи знищення свого війська, цар Дурьйодхана запалав тоді гнівом, о володарю! Зібравши разом уцілілі  
залишки  своїх  колісниць,  що  усе  ще  обчислювалися  сотнями,  а  також  слонів,  кінноту  і  піхотинців,  о  
приборкувачу ворогів, син Дхрітараштри сказав усім воям такі слова: «Поборіться в битві з усіма пандавами 
та їхніми друзями і союзниками, а також із царевичем Панчалійським та його військом і, швидко вбивши їх,  
повертайтеся назад!».

Сприйнявши із шанобливістю його слова,  ті  вої,  одержимі в битві,  виступили знову проти партхів за 
велінням твого сина. Однак на воїв тих, що представляли вцілілі залишки війська кауравів, обрушувалися 
вельми швидко у запалі лютої січі пандави і обсипали своїми стрілами, подібними до отруйних змій. І те  
військо,  о  найперший  з  роду  Бгарати,  коли  воно  вступило  в  битву,  в  одну  мить  було  знищено  тими 
шляхетними воями, бо воно не змогло знайти собі захисника. Хоча воно й стояло твердо, споряджене в броні,  
але зі  страху не могло залишатися довше. І  від коней кауравів,  які  металися туди й сюди, коли все було  
покрито пилом, піднятим військом, не можна було розрізнити там головні й проміжні сторони світу. Багато 
воїв тоді, вийшовши з бойових лав пандавів, убили в запалі битви твоїх воїв в одну мить, о нащадку Бгарати!  
Тоді те військо твоє втратило останні свої залишки, о нащадку Бгарати! Одинадцять акшаухіні військ були 
зібрані  заради  твого  сина,  о  нащадку  Бгарати!  І  всі  вони,  о  володарю,  знищені  в  битві  пандавами  та  
срінджайями.

Серед тих тисяч шляхетних царів на твоїй стороні, лише одного Дурьйодхану, о царю, важко пораненого, 
видно тепер живим! Кидаючи погляди в усі боки й бачачи землю спустошеною, сам позбавлений усіх своїх  
воїв, бачачи в той же час пандавів сповнених радости через те, що досягли всіх своїх цілей, і які видавали  
голосні  крики,  Дурьйодхана,  о  великий царю,  чуючи також свист стріл і  войовничі  кличі  тих шляхетних 
героїв, відчув сильний душевний розлад. Позбавлений свого війська й усіх верхових і в’ючних тварин, він 
спрямував свої думки на втечу з бойовища.

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Коли військо моє знищене й табір наш спустошений без залишку, яка ж була тоді бойова міць, о суто, що 

залишалася  ще  у  пандавів?  Про  це  розкажи  мені,  бо  я  запитую  тебе.  Ти  майстерний  в  оповіданнях,  о 
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Санджайє! Скажи мені також, що зробив бевзь Дурьйодхана, мій син, той володар землі, єдиний уцілілий з  
усіх, побачивши таке знищення свого війська?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Дві тисячі колісниць і сім сотень слонів, п’ять тисяч вершників і сто сотень піхотинців ― це був, о царю, 

залишок величезного війська пандавів!  Взявши на себе  турботу про нього,  Дхріштадьюмна розташувався 
лавою, приготувавшись до битви. А тим часом, о найперший з бгаратів, цар Дурьйодхана, найкращий з воїв-
колісничних, зовсім самотній, не побачив у тому бою нікого зі своїх прихильників. Побачивши ж ворогів, що 
голосно  кричать,  а  також  загибель  свого  війська,  він  покинув  свого  вбитого  коня  і  тікав  зі  страху,  
повернувшись лицем на схід. Той володар одинадцяти акшаухіні військ, син твій ― Дурьйодхана, сповнений 
прихованої сили, взявши свою палицю, пішки відправився до озера. Пройшовши не дуже далеко пішки, цар 
земний  згадав  тоді  слова  мудрого  і  справедливого  Кшаттрі:  «Це,  безсумнівно  передбачав  ще  раніше 
велемудрий Відура ― це велике винищування кшатріїв і нас самих у бою!», ― подумав він. Міркуючи так,  
цар із серцем, палаючим від горя, побачивши загибель свого війська, о царю, захотів поринути в озеро.

Пандави ж, о великий царю, під проводом Дхріштадьюмни, кинулися, сповнені гніву проти незначних 
залишків твого війська. За допомогою лука Гандіви Дхананджайя зробив даремними наміри загонів кауравів,  
збройних дротиками, мечами та піками, які  голосно лементували.  Знищивши своїми гострими стрілами ті  
загони, а також їхніх союзників і родичів, Арджуна, стоячи на своїй колісниці, запряженій білими кіньми,  
виглядав надзвичайно гарно. Після того як був  розтрощений син Субали разом з кіннотою, колісницями і  
слонами,  військо  твоє  нагадувало  величезний  ліс,  повалений  вітром.  У  війську  Дурьйодхани,  що  було 
обчислювалося багатьма сотнями тисяч воїв, не було видно тоді, о царю, іншого на колісниці, хто би був  
живим ― могутнього воїна, крім найхоробрішого сина Дрони, а також Крітавармана і Кріпи, сина Гаутами, о 
царю, і володаря земного ― сина твого! Дхріштадьюмна, побачивши мене, сказав, сміючись Сатьякі: «Яка 
користь  від  того,  що  ми  схопили  його?  Немає  ніякого  сенсу  тримати  його  живим!».  Почувши  ці  слова  
Дхріштадьюмни, онук Шині, могутній воїн на колісниці, піднявши свій гострий меч, приготувався тоді вбити 
мене.

У цей саме час Крішна-Двайпаяна, обдарований великою мудрістю, підійшовши до нього, сказав: «Нехай 
Санджайя буде відпущений живим! Він не повинен бути вбитим!». Почувши слова Двайпаяни, онук  Шині 
склав шанобливо руки й потім, звільнивши мене, сказав мені: «Гараздів тобі, о Санджайє! Можеш іти!». З 
його дозволу,  знявши обладунки і склавши зброю, я відправився ввечері у місто, сам будучи весь залитий  
кров’ю. Коли був пройшов біля однієї кроші, я побачив, о царю, Дурьйодхану, який стояв самотньо з палицею 
у  руці,  сильно пораненого.  Його очі  були  повні  сліз,  і  він  не  міг  бачити мене.  Коли  я  стояв  перед ним 
засмучений,  він,  дивлячись  на  мене,  тоді  не  упізнав  мене.  Побачивши  його,  самотнього  на  бойовищі,  
змученого зажурою, я теж, перейнятий скорботою, протягом короткого часу був не в змозі говорити щось.  
Потім я розповів йому про усе: про мій полон і порятунок у бою, завдяки милості Двайпаяни.

Подумавши хвильку і отямившись, він тоді спитав мене щодо своїх братів і всіх своїх військ. Я бачив все 
навіч і розповів йому про усе — про те, що всі його брати вбиті, а все військо його знищене. І повідав я цареві,  
що залишилися тоді в живих лише три воя-колісничних, серед ратників його. Бо так сказав мені під час мого 
відправлення з табору пандавів Крішна-Двайпаяна. Протяжливо зітхаючи й дивлячись на мене знову й знову,  
син твій, торкнувшись рукою мого плеча, промовив: «Крім тебе, о Санджайє, немає тут нікого, хто гараздує  
серед зайнятих у бою! Не бачу я іншого на своїй стороні, тоді як у пандавів союзники гараздують! Скажи, о  
Санджайє, тому володареві,  цареві,  наділеному оком мудрости: «Твій син Дурьйодхана поринув ув  озеро!  
Позбавлений таких друзів, що були в мене недавно, а також синів і братів, а ще, коли царство його відняте 
пандавами, хто ж, подібний мені, захоче жити? Розкажи про все це цареві і повідай йому про те, що я пішов 
живим з тої жахливої битви, а також про те, що живий, хоча й сильно поранений, я спочиваю в утробі цих 
вод!».

Сказавши так, о великий володарю, цар поринув у те озеро. І чудодійною силою ворожби, той володар 
людей зробив нерухомими води того озера, залишивши для себе вільне місце. Після того як він поринув ув  
озеро, я, залишившись один, побачив тих трьох воїв на колісницях з нашого війська, що разом наближалися  
до  того  місця  зі  своїми  стомленими  запряжними  тваринами.  Це  були  Кріпа,  син  Шарадвана,  доблесний 
Ашваттхаман, син Дрони, найкращий з воїв-колісничних, і Крітаварман з роду Бходжа. Поранені стрілами,  
вони разом з’явилися туди. Всі вони, побачивши мене, швидше погнали своїх коней і, під’їхавши до мене,  
сказали: «Завдяки щасливій долі ти живий, о Санджайє!». І всі вони потім запитали мене про сина твого, того 
володаря людей: «Чи живий ще Дурьйодхана, цар наш, о Санджайє?». Я повідав їм тоді, що цар у повнім  
здоров’ї. Я розповів їм також про усе, що сказав мені Дурьйодхана. Я також показав їм озеро, у яке поринув  
володар людей.

Тоді Ашваттхаман, о царю, почувши ті слова мої, кинув оком на теє велике озеро і почав журно голосити:  
«Овва, яка жалість! Цар не знав, що ми ще живі! Адже разом з ним ми ще в змозі поборотися з ворогами!». І,  
віддавшись там сумним голосінням протягом тривалого часу,  ті могутні вої,  кращі з бійців на колісницях,  
помчалися геть, побачивши синів Панду на ратнім полі.  Ті  троє воїв на колісницях, вцілілі  після поразки  
наших військ, посадивши мене на добре прикрашену колісницю Кріпи, проїхали в табір кауравів. Саме перед 
цим зайшло сонце. Сторожові загони табору, сильно перелякані там, довідавшись про загибель твоїх синів, всі  

39



голосно  заволали.  Тоді,  о  великий  царю,  старі  люди,  які  охороняли  надвірних  жінок,  взявши  із  собою 
царських дружин, поїхали в напрямку міста. Голосні піднялися там крики серед галасливих і ридаючих усюди 
жінок, коли вони почули про загибель усього війська.

Ті  жінки,  о  царю,  волаючи  щохвилинно,  оголошували  землю  своїми  голосами,  подібно  морським 
орлицям. Вони розривали своє тіло нігтями, били по голові руками і розпускали своє волосся, піднімаючи 
голосний вереск. Вигукуючи «Ай!» та «Ой!»,  вдаряючи себе в груди, вони ридали там, голосно кричачи й 
видаючи  пронизливий  виск,  о  володарю  народів!  Тоді  наближені  Дурьйодхани,  сильно  пригноблені,  з  
підступаючими до горла слізьми, взявши із собою царських дружин, відправилися в місто. Брамники, збройні  
для лякання ціпками, о володарю народів, причетні до охорони жінок, взявши із собою білі ліжка, застелені  
дорогими покривалами, швидко виїхали в місто. А інші люди, взявши своїх дружин і зійшовши на колісниці,  
запряжені мулами, теж відправилися в місто. Тих жінок, які колись не могли бути доступні навіть погляду 
Сонця,  тих,  о великий царю, коли вони направлялися в місто,  споглядали тепер прості  люди. Ті  жінки, о  
кращий з роду Бгарати, які були обдаровані ніжністю, тепер з поспішністю їдуть у місто, втративши вбитими  
своїх близьких і родичів.

Прості люди, аж до пастухів і вівчарів, охоплені сум’яттям і змучені страхом перед Бгімасеною, тікали,  
направляючись у місто. Навіть у цих людей з’явився сильний, жахливий страх перед партхами. Дивлячись 
тоді один на одного, вони тікали в напрямку міста. У той час як відбувалася та загальна втеча, під впливом 
панічного страху, Юютсу, від горя спантеличений, почав міркувати про те, що потрібно розпочати у підхожий 
час:  «Дурьйодхана  переможений  у  бою  пандавами,  страшними  у  своїй  доблесті!  Він  був  володарем 
одинадцяти  акшаухіні  військ!  Всі  його  брати  вбиті!  Загинули  також  усі  каурави,  що  були  під  проводом  
Бгішми і  Дрони!  Один  лише  я  випадково  вцілів  завдяки  втручанню долі!  Всі,  хто  був  усюди  в  таборах 
кауравів,  тікають  геть!  Ті  з  радників  Дурьйодхани,  які  залишилися  ще  живі,  взявши  із  собою  царських 
дружин,  тікають  у  місто.  Я  думаю,  що підхожий час  уже  настав,  аби разом з  ними вступити  у  місто,  о  
володарю,  одержавши  спершу  дозвіл  у  Юдхіштхіри,  а  також  у  Бгімасени!».  І  про  цю  свою  мету,  той 
міцнорукий царевич повідав тим обом героям. Цар Юдхіштхіра, що завжди відчуває жаль, залишився вельми 
задоволений ним. Обійнявши того сина від жінки-вайшьї,6 міцнорукий Пандава охоче відпустив його.

Тоді він, зійшовши на колісницю, стрімко погнав своїх коней і навіть не звернув необхідної уваги на  
царських  дружин,  які  простували  в  місто.  Сонце  вже  сідало.  Разом  з  тими  дружинами,  Юютсу,  з  
підступаючими до горла слізьми та з очима, повними сліз, швидко в’їхав у Хастінапур. Він побачив потім 
велемудрого Відуру, сидячого з очима, повними сліз. Той вийшов від царя Дхрітараштри із серцем, змученим 
скорботою. Твердий у правді Відура сказав йому, стоячи перед ним із шанобливим уклоном: «У той час як  
наступила ця загальна загибель кауравів, ти, завдяки щасливій долі, о сину мій, гараздуєш! Чому все ж ти 
прибув сюди, без супроводу царя Дурьйодхани? Про причину всього цього докладно мені повідж!».

Ю ю т с у  м о в и в :
Після  того  як  був  убитий  Шакуні,  о  батьку  мій,  разом  зі  своїми  родичами,  синами  й  друзями,  цар  

Дурьйодхана, з уцілілою частиною свого почту, покинувши свого коня, тікав зі страху в східному напрямку.  
Коли цар утік геть, всі люди з табору кауравів, охоплені сум’яттям од страху,  кинулися бігти в напрямку 
міста. Тоді наглядачі за царським двором, посадивши дружин царя й усіх дружин його братів на візки й вози,  
теж утекли геть зі страху. І ось я, одержавши дозвіл у царя Юдхіштхіри і Кешави, примчався в Хастінапур,  
щоб  уникнути  докору  людей!».  Почувши  ці  слова,  сказані  сином  від  жінки-вайшьї,  Відура  з  душею 
невимірною, знавець усіх настанов, розуміючи, що було підхожим у ту мить, схвалив Юютсу велемовного.  
Він  сказав:  «Все  це  вчинено  тобою  в  підхожий  час,  через  загибель  усього  роду  Бгарати.  Сьогодні  ти 
відпочинеш тут, а завтра ти можеш повернутися до Юдхіштхіри!». Сказавши такі слова, Відура, знавець усіх  
настанов, одержавши дозвіл Юютсу, увійшов у житло царя. А що ж до Юютсу, то він провів ту ніч у своєму 
власному будинку.

Так вістить розділ двадцять восьмий в Шальяпарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ЗАНУРЕННЯ В ОЗЕРО

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ЗАНУРЕННЯ В ОЗЕРО
1 Мадхьяма (madhyama) — букв. «серединний», очевидно, центральний, тобто бойові лави, розташовані у центрі  

військового з’єднання. (вгору)
2 Кшемадхурті (kşemadhūrti) — букв. «той, хто шкодить безпеці своїх ворогів». Слово dhūrti (шкода, збиток) є  

скоріше незвичайним, ― звідси й різні варіанти. У даному контексті, однак, Kşemadhūrti, певно, є власним ім’ям. (вгору)
3 Розчісують волосся,  прибираючи проділ  (simanto-dharaņe) — тобто коли жінки стають удовами.  Зворотний  

цьому обряд sіmantakaraņa, коли жінки «роблять проділ», тобто розчісують волосся на проділ на четвертий, шостий  
або п’ятий місяць вагітності, тобто коли жінки заміжні та цілком щасливі. (вгору)

4 У це число полководців входили: Ашваттхаман,  Кріпа, Крітаварман, Субала Шакуні і  сам Санджайя, будучи  
п’ятим. Тут ми знаходимо одну з нечисленних згадок про справжню участь Санджайї у битві. (вгору)

5 По суті, з одним лише Дурьйодханою, бо майже всі сини Дхрітараштри були вже вбиті, а якщо й залишилися ще,  
то лише одиниці. (вгору)
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6 Юютсу — сто перший син царя Дхрітараштри, що народився в нього від жінки-вайшьї. Сотня ж його синів на  
чолі з Дурьйодханою, народилася від дружини Гандхарі. (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ПАЛОМНИЦТВО В МІСЦЯ СВЯЩЕННИХ ОМИВАНЬ

Р о з д і л  2 9
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Після того як були розтрощені всі війська кауравів синами Панду на бойовищі, що робили, о Санджайє, ті 

вцілілі  залишки  моїх  військ  ―  герої  Крітаварман,  Кріпа  і  доблесний  син  Дрони?  Що також  робив  тоді  
здитинілий розумом цар Дурьйодхана?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Після втечі дружин шляхетних кшатріїв і після того як залишений табір кауравів став зовсім порожнім, ті 

троє  воїв  згаданих  тобою,  були  охоплені  сильною  тривогою.  Чуючи  вигуки  переможних  синів  Панду  й 
побачивши табір покинутим до вечора, вони, жадаючи визволити царя, не вважали зручним зупинитися на 
тому місці  та  рушили  тоді  до  озера.  Юдхіштхіра  ж,  справедливий  душею,  разом  із  братами,  в  бою був  
сповнений великої радости й кружляв там, о царю, палаючи бажанням убити Дурьйодхану.  Сповнені гніву 
пандави,  жадаючи перемоги,  розшукували  твого сина.  І  хоча вони старанно шукали  його,  вони не могли  
знайти того володаря людей. З палицею у руці він стрімко тікав з поля бою і поринув у те озеро, скувавши 
навколо себе його води чудодійною силою своєї ілюзії. Коли ж у пандавів верхові й запряжні тварини сильно 
стомилися, всі вони тоді, повернувшись у свій табір, розташувалися там разом зі своїми воями.

Після того як партхи розташувалися у своєму таборі, Кріпа і син Дрони, та Крітаварман з роду Сатвата  
повільно проїхали до того озера. Наблизившись до озера, де сховався володар людей, вони звернулися до  
неприступного  царя,  що сидів  у воді:  «Виходь,  о  царю,  поборися разом з нами проти Юдхіштхіри!  Або, 
здобувши перемогу, тішся Землею, або, убитий, досягни небес! Військо пандавів також усе знищене тобою, о  
Дурьйодхано! А ті з воїв, які ще залишилися там, в більшості суворо покарані. Вони будуть не в змозі винести  
твій стрімкий натиск, о володарю народів, особливо коли ти будеш захищений нами! Тому, виходь, о нащадку 
Бгарати!».

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Завдяки щасливій долі я бачу вас, биків серед людей, здоровими, які уникли такої згубної  для людей 

битви  між  пандавами  і  кауравами.  Після  того  як  ми  всі  відпочили  трохи  і  перебороли  свою втому,  ми 
поборемося з ворогом і переможемо його! Ви теж втомилися і сам я сильно поранений. Військо ж пандавів 
надзвичайно збуджене. Тому мені не подобається вступати в бій тепер! Але цей заклик ваш не дивний, бо  
серце  у  всіх  вельми  шляхетне.  Ваша  відданість  мені  велика!  Однак  зараз  не  час  для  прояву  доблесті!  
Відпочивши сьогодні вночі, я, завтра, згуртувавшись із вами до битві, поборюся з ворогами. У цьому я не 
сумніваюся!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
На такі  слова,  звернені  до  нього,  син Дрони відповів цареві,  одержимому в битві:  «Виходь,  о  царю,  

завдяки тобі ми ще переможемо ворогів у бою! Клянуся всіма благочестивими діяннями, вчиненими мною, і 
всіма розданими дарунками, а рівно і самою правдою та молитвами, пошепки прочитаними, о царю, що я 
сьогодні знищу сомаків! Хай не знайду я радости від здійснення жертвопринесень,  радости,  гідної  людей 
благочестивих, якщо після закінчення цієї ночі я не вб’ю ворогів у бою! Не перемігши всіх пандавів, я не  
зніму обладунків, о володарю! Речу тобі правду. Почуй же мене, о володарю людей!». Поки вони розмовляли  
так, до того місця прийшли мисливці. Стомлені важкою ношею м’яса, вони прийшли туди, щоб напитися  
води. Адже ті мисливці, о великий царю, постійно доставляли із глибокою відданістю ноші м’яса, о володарю! 
Позаяк вони сиділи там на березі озера непомітно, вони чули кожне слово з тієї бесіди між тими воями і  
Дурьйодханою. Оскільки цар кауравів не бажав боротися, ті могутні лучники всі, що самі воліли боротися, 
почали тоді наполегливо примушувати його прийняти їхні поради.

Спостерігаючи тих могутніх воїв на колісницях з табору кауравів і уявляючи собі царя, який знаходився у 
водах озера і не мав наміру боротися, чуючи також бесіду між тими героями та їхнім царем у воді, либонь, о  
царю царів, мисливці зрозуміли, що це був Суйодхана у воді озера. Невдовзі потому вони, розшукуючи царя,  
випадково прийшли туди де перебував Юдхіштхіра, і син Панду запитав їх про твого сина. Пам’ятаючи про ті  
слова  його,  ті  мисливці  тоді  почали  пошепки  говорити  один  одному:  «Ми  сповістимо  про  Дурьйодхану 
пандавів. І тоді син Панду дасть нам багатства. Адже точно, це прославлений цар Дурьйодхана ховається в 
озері.  Тому  відправимося  всі  туди,  де  перебуває  цар  Юдхіштхіра,  щоб  повідомити  йому,  де  шалений 
Дурьйодхана ховається у водах озера! Ми все розповімо потім і мудрому Бгімасені, тому стрільцеві з лука, що  
син Дхрітараштри сховався  тут  серед вод озера.  Вельми обрадуваний,  він  дасть  нам веле  багатства!  Яка  
користь нам у добуванні м’яса, постійно виснажуючи себе утомою і злиднями!».

Сказавши  так,  мисливці,  сильно  обрадувані,  воліючи  багатства,  захопивши  із  собою  ноші  м’яса, 
відправилися до табору пандавів. пандави ж, о великий царю, влучно вражаючі ціль і  майстерні наносити 
удари, не бачачи Дурьйодхани в бою, залишилися в тому таборі. Бажаючи нарешті досягти межі пагубної  
політики того лиходія, вони розіслали шпигунів усюди на ратне поле. Однак, повернувшись у табір, всі ті вої,  
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послані  з  цією метою,  повідали Цареві  справедливості,  що цар Дурьйодхана  зник.  Почувши ці  слова  від 
шпигунів,  о  туре  з  роду Бгарати,  цар  сильно  стривожився  і  почав  важко  зітхати.  В  той  час  як  пандави 
перебували в такому сумному стані, о туре з роду Бгарати, ті мисливці, поспішно відправившись із того місця  
біля озера,  о володарю, прибули в табір,  сповнені радости,  бо ж знайшли були царя Дурьйодхану.  І  хоча 
утримувані, вони увійшли в табір на очах у Бгімасени. Підійшовши до того сина Панду, могутнього своєю 
силою Бгімасени, вони розповіли йому про усе, що відбулося і про що вони чули.

Тоді  Врікодара,  приборкувач  ворогів,  о  царю,  давши  їм  веле  багатства,  повідав  про  все  те  Цареві  
справедливости. «Цей Дурьйодхана, о царю, був знайдений мисливцями, постачальниками м’яса для мене.  
Він, через кого ти засмучуєшся,  тепер спочиває в озері,  зімкнувши навколо себе його води!».  Почувши ті  
приємні слова Бгімасени, о володарю народів, Аджаташатру,  син Кунті, сповнився радости разом зі своїми 
братами. І, довідавшись про те, що той могутній лучник Дурьйодхана поринув у води озера, Цар, з великою 
поспішністю відправився туди із Джанарданою на чолі. Тоді пролунали, о володарю народів, захоплені вигуки  
серед пандавів і панчалів — усіх збуджених радістю. Вої видавали левині рики і зчинили голосний шум, о  
туре з роду Бгарати! І всі кшатрії, о царю, відправилися поспішно до озера Двайпаяна.1 Всі сомаки з радісним 
виглядом голосно й багаторазово вигукували з усіх боків: «Нечестивий син Дхрітараштри знайдений!».

Від колісниць тих стрімких воїв, які швидко мчалися там, виник страшний шум до небес, о володарю  
народів! І хоча у них верхові й запряжні тварини були стомлені, однак, усі вони швидко рушили всюди за  
царем  Юдхіштхірою,  котрий  прагнув  знайти  Дурьйодхану.  Арджуна,  Бгімасена  і  обидва  сина  Мадрі  від  
Панду, Дхріштадьюмна, царевич Панчали, і Шикхандін непереможний, Уттамауджас, Юдхаманью, Сатьякі  
нескоримий, п’ятеро синів Драупаді й ті з панчалів, які залишилися ще живі, о нащадку Бгарати, і всі коні та 
слони, а також піхотинці, сотнями — усі пішли за Юдхіштхірою. Нарешті, о великий царю, Юдхіштхіра, син 
Дхарми, досяг прославленого озера Двайпаяни, де сховався тоді Дурьйодхана. Велике, немов це другий океан,  
воно було приємне на вигляд, і води його були прохолодні й чисті. Замкнувши його води чудодійною силою 
своєї ворожби, син твій був зануреним у воді. Дійсно, завдяки надзвичайному способу, волею долі, о нащадку 
Бгарати, спочиває в череві вод, о володарю, той володар з палицею у руках, невидимий ні для кого з людей, о 
володарю людей! Перебуваючи серед вод того озера,  цар Дурьйодхана почув  тоді  страшний той шум від  
війська пандавів, який нагадував собою гуркіт хмар.

Тоді Юдхіштхіра, о царю царів, разом зі своїми братами попрямував до того озера з наміром убити твого 
сина. Піднімаючи густий пил, син Панду голосним ревінням своїх мушель і гуркотом ободів коліс колісниць 
змусив трястися землю. Почувши шум від війська Юдхіштхіри, могутні вої-колісничні ― Крітаварман, Кріпа 
й  син  Дрони  ―  сказали  так  цареві  кауравів:  «Сповнені  радости  й  прагнучі  перемоги,  це  ж  бо  пандави  
наближаються сюди! Тому ми повинні будемо піти звідси. Дай же нам свій дозвіл!». Почувши ті слова їх,  
славетних, Дурьйодхана тоді сказав «Добре!», і залишився сидіти в озері, скувавши його води чудодійною  
силою ілюзії,  о володарю! Одержавши дозвіл царя,  ті  вої-колісничні,  в глибокій зажурі,  о великий царю,  
очолені Кріпою, від’їхали далеко від того місця.

Проробивши далекий шлях, вони побачили дерево ньягродху,  о найгідніший, і розташувалися під ним 
сильно  стомлені  та  з  тривогою думаючи  про  царя.  «Могутній  син  Дхрітараштри  спочиває  на  дні  озера,  
зачарувавши його води. Пандави ж, воліючи битви, досягли того місця. Як же буде відбуватися битва? Що 
буде із царем? Яким чином пандави, о царю, виманять правителя кауравів?». Так міркуючи, о царю, ті вої-
колісничні ― Кріпа та інші, звільнивши коней від колісниць, розташувалися там на відпочинок.

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

Р о з д і л  3 0
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Після того як ті  троє воїв на колісницях від’їхали від того місця,  пандави прибули до того озера,  де  

перебував Дурьйодхана. Досягши озера Двайпаяни, о найперший з роду Куру, вони побачили те вмістище вод,  
скуте силою ворожби сина Дхрітараштри. Тоді нащадок роду Куру Юдхіштхіра сказав Васудеві такі слова:  
«Подивися, ця чудодійна сила ворожби застосована сином Дхрітараштри до вод озера! Скувавши води, він 
лежить серед них. І немає в нього страху перед людиною! Викликавши до дії ці божественні чари, він тепер  
перебуває в утробі вод. Шляхом обману, обізнаний на всяких засобах обману, він знайшов цей притулок! Але  
все-таки він не піде від мене живим! Якщо навіть Носій громової стріли сам буде надавати йому допомогу в  
бою, люди, однак, побачать його вбитим сьогодні у бою, о Мадгаво!».

Ш р і  В а с у д е в а  в и р і к :
Чудодійною силою своєї власної ворожби знищ ці чари Дурьйодхани, добре обізнаного на них! Володар 

сили чарів має бути вбитий застосуванням відповідної ворожби! Це — непорушна істина,  о Юдхіштхіро!  
Різними діями й засобами, застосувавши чудодійну силу ворожби до цих вод,  убий,  о  найперший з роду  
Бгарати, злостивого Суйодхану! Такими діями й засобами, самим Індрою були вбиті дайтьї та данави! Різними  
діями й засобами був зв’язаний сам Балі шляхетним Упендрою! Так колись і могутній асур Хіраньякша, а  
також Хіраньякашипу були вбиті  всілякими діями й засобами.  Без сумніву,  і  Вірата,  о  царю,  був  убитий  
такими  ж  діями.  Так  само  і  ракшас,  на  ім’я  Равана,  нащадок  Пуластьї,  разом  зі  своїми  родичами  та 
прихильниками, о царю, був убитий Рамою. За допомогою таких дій, використовуючи винахідливі засоби, 
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також вияви і  ти свою доблесть!  Подібними діями й засобами були  вбиті  мною,  о царю,  за  давніх часів 
могутній  дайтья  Тарака  і  Віпрачитті,  наділений  великою  міццю!  Також  Ватапі,  Ільвала  і  Триширас,  о  
володарю, та асури Сунда й Упасунда були вбиті такими діями! Завдяки таким же діям і засобам, сам Індра  
тішиться третім небом, о володарю! Дії всесильні, о царю, а не що-небудь інше, о Юдхіштхіро! Дайтьї, данави 
і ракшаси, а також царі були вбиті за допомогою різних дій і засобів. Тому застосуй дієві засоби!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
І  на такі  слова,  сказані  до нього Васудевою,  Пандава,  син Кунті,  твердий ув  обітницях,  звернувся,  о 

великий царю, посміхаючись при цьому, до твого сина, обдарованого потужною силою, о нащадку Бгарати,  
який перебував у водах озера: «Заради чого, о Суйодхано, початі тобою подібні дії в цих водах, після того як  
ти привів до загибелі весь рід кшатріїв і допустив знищення свого власного роду, о володарю народів? Навіщо 
ти поринув сьогодні в це вмістище вод, бажаючи врятувати своє власне життя? Встань, о царю, і поборися з  
нами, о Суйодхано! Де ж, о найперший з людей, та гордість і те почуття честі, які нині тобою втрачені, бо, о  
царю, зачарувавши ці води, ти, переляканий, перебуваєш у них? Всі люди кажуть про тебе на зборах як про 
героя.  Однак те геройство твоє,  я вважаю, позбавлене всякого сенсу,  раз ти ховаєшся тепер у цих водах!  
Встань, о царю, і поборися, бо ти кшатрій, і  походиш з високого роду!  Особливо ж ― коли ти кауравья!  
Пам’ятай же про своє народження в цьому роду! Чому ж ти звеличуєш своє народження в роду Куру, коли ти 
зі  страху перед битвою,  поринувши в ці  води,  ховаєшся у глибині  їх?  Відсутність  завзятости,  викликана  
уникненням  битви,  ―  не  є  споконвічний  закон  для  кшатрія!  Втеча  від  битви,  о  царю,  не  допускається  
шляхетними й не веде вона до небес!

Яким же робом, не досягши межі в цій битві, хоча й прагнучи перемоги, ти, о братику мій, перебуваєш  
тепер у цьому озері, після того як побачив полеглих синів своїх, братів і батьків, допустивши вбивство їх, а  
також родичів і друзів, вуїв і близьких? Хоча й себе вважаєш героєм, ти, однак, не герой! Брешеш ти про себе  
привселюдно, що ти герой, о ниций думкою! Адже справжні герої ніколи не тікають побачивши ворогів! Або  
розкажи мені, з яким можливим почуттям задоволення, о герою, ти тепер залишаєш бій! Встань же і поборися, 
відкинувши свій страх! Допустивши знищення всього війська і  братів  своїх,  о  Суйодхано,  ти не повинен  
тепер, з бажання вчинити справедливо, розраховувати на порятунок свого життя! Подібний тобі, о Суйодхано,  
що дотримується закону кшатріїв, не повинен діяти таким чином! Адже ти, покладаючись на Карну, а також 
на Шакуні, сина Субали, вважаєш себе безсмертним, ти, з глупства свого, не можеш зрозуміти самого себе! 
Зробивши такий найтяжчий гріх, поборися тепер, о нащадку Бгарати! Бо як же подібний тобі може, в омані, 
віддати перевагу втечі з бойовища? Куди ж поділася твоя мужність і де твоя гордість, о Суйодхано! І куди  
поділася доблесть  твоя  і  де  зичний громоподібний твій клич?  Куди  поділося  твоє  мистецтво у  володінні 
зброєю?  І  чому лежиш ти в  цьому вмістищі  вод?  Встань  же  і  поборися  за  законом кшатріїв,  о  нащадку 
Бгарати! Або, перемігши нас, керуй усією Землею, або ж, убитий нами, ти будеш спати на сирій землі, о 
нащадку Бгарати! Це і є твій найперший обов’язок, установлений самим Творцем для шляхетних! Виконай же  
його згідно істини й будь справжнім царем, о могутній воїне на колісниці!».

Д у р ь й о д х а н а  с к а з а в :
Це не дивно, о великий царю, що страх проникає в живі істоти. Щодо мене, то я не тікав з бойовища,  

побоюючись зі страху за своє життя, о нащадку Бгарати! Я був позбавлений своєї колісниці та сагайдаків, а  
візник,  що поганяє підпряжних коней, був  убитий.  Я був  один,  без єдиного соратника в  бою! Тому мені  
схотілося трохи відпочити. Не через порятунок життя, не зі страху і не від розпачу,  о володарю народів, я  
поринув у ці води. Тільки від утоми я вчинив так! І ти теж, о каунтейє, відпочинь трохи, разом з тими, хто  
супроводжує тебе! Вставши з цього озера, я, звичайно, поборюся з усіма вами у битві!

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Всі ми вже відпочили досить! Довгий час ми розшукували тебе! Так вставай тепер же і поборися тут з  

нами, о Суйодхано! Або, убивши партхів у бою, знайди це квітуче царство, або, убитий у бою, ти досягнеш 
світів, суджених героям!

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Ті серед кауравів, о нащадку роду Куру, заради яких я бажав верховної влади, ― ті брати мої усі лежать  

убитими  на  ратнім  полі,  о  володарю  людей!  Я  не  маю  наміру  тішитися  далі  Землею,  у  якої  багатства 
скінчилися, а тури серед кшатріїв убиті, й котра тому уподібнюється овдовілій жінці! Однак навіть тепер я 
сподіваюся перемогти тебе, о Юдхіштхіро, збивши спочатку пиху з панчалів і пандавів, о туре з роду Бгарати!  
Проте немає тепер, я думаю, ніякої необхідності вдаватися до битви, коли Дрона й Карна заспокоїлися навіки,  
а дід наш Бгішма убитий!  Нехай ця спустошена земля,  о царю, нині буде твоєю! Бо який цар захотів би  
керувати царством, позбавленим друзів і союзників?

Втративши таких друзів і навіть синів, братів і батьків, та бачачи при цьому, що царство його відняте 
вами, хто ж, подібний мені, захотів би жити? Одягнений у шкури антилопи, я повинен буду піти до лісу! Бо ж 
немає у мене бажання тішитися царством, коли прихильники мої вбиті, о нащадку Бгарати! Земля, де друзі й  
союзники здебільшого вбиті,  де коні та слони всі знищені, Земля ця належить тобі,  о царю! Тішся ж нею 
тепер, вільний від душевної лихоманки! Щодо мене, то, одягнений у шкури антилопи, я вийду в ліс! Адже  
тепер,  коли я переможений, немає в мене бажання жити, о  володарю! Ходи,  о царю царів,  тішся собі  на  
радість Землею, позбавленої володарів, убитих воїв, багатств і земляних укріплень!
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Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Не гомони так сумно, о рідний мій, перебуваючи серед вод. Бо ця балаканина твоя, о царю, не вторгається 

в мою душу, подібно тому як скорботний лемент птаха не робить зазвичай враження. І якщо навіть ти був би у 
змозі дати мені подібний дарунок,  о Суйодхано, я, однак, не побажав би керувати Землею, таким шляхом  
дарованою тобою! Я не можу незаконним шляхом прийняти цю Землю в дарунок од тебе!  Бо прийняття  
дарунку,  о  царю,  не є  законом,  запропонованим для кшатрія!  Я не можу тому погодитися володіти цією 
великою Землею, таким шляхом! Але разом з тим, перемігши тебе в бою, я буду тішитися нею! Тож, як же ти,  
не будучи володарем її, хочеш віддати в дарунок цю Землю? Чому ж, о царю, Земля ця не була тобою віддана 
тоді нам, коли ми просили зробити це за законом і заради добробуту нашого роду? Відмовивши спочатку у  
проханні  Варшнейї,  наділеному  великою  міццю,  чому  ж  тепер  ти  хочеш  віддати  цю  Землю?  Що  це  за 
запаморочення у тебе? Який же цар, обложений ворогами, захотів би віддати своє царство? Сьогодні ти не 
владний віддати Землю, о нащадку роду Куру!  Або знову ж, як ти хочеш віддати те,  о  царю,  що мусиш 
забрати силою? Перемігши ж мене в бою, керуй цією Землею!

Адже колись ти не хотів віддати нам навіть таку дещицю Землі, яку можна втримати вістрям голки, о  
нащадку Бгарати! Як же ти віддаєш мені в дарунок усю цю Землю, о володарю народів?! Як же ти, який 
колись не міг розлучитися навіть із дещицею Землі, яку можна втримати вістрям голки, тепер хочеш покинути 
всю Землю! Який бо дурень, досягши такого панування і управління всією Землею, вирішив би віддати ту 
Землю своєму ворогові? Спантеличений прикрою дурістю, ти ж не бачиш, як це безглуздо! Хоча ти й бажаєш 
віддати Землю,  ти все одно позбудешся  сьогодні  життя!  Або,  перемігши нас,  керуй  цією Землею,  або ж,  
убитий нами, відправляйся в блаженні  світи!  Якщо ми обоє,  о  царю, ― ти і  я  ― залишимося живі,  тоді  
неодмінно  у  всіх  істот  виникне  сумнів,  кому з  нас  належить  перемога.  Життя  твоє,  о  тупоумний,  тепер  
залежить  цілком  від  мене!  Якщо  я  захочу,  то  можу  дозволити  тобі  жити,  але  сам  ти  не  здатний 
розпоряджатися своїм життям! Адже у минулому ти намагався піддати нас спаленню або позбавити життя за  
допомогою отруйних змій та інших видів отрути, а також намагався утопити нас у воді! Ти також заподіяв  
нам зло, о царю, позбавивши нас царства! З цієї причини, о нечестивцю, життя твоє приречене! Вставай же,  
піднімися і поборися з нами! То буде для тебе благом!

С а н д ж а й я  с к а з а в :
Так знову й знову говорили ті герої, овіяні перемогою, різні слова, звертаючись щораз до Дурьйодхани, о  

володарю людей!
Так вістить розділ тридцятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 1
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Так  засуджуваний  ворогами,  як  поводився  мій  доблесний  царствений  син,  той  приборкувач  ворогів, 

гнівний  природою  своєю?  Адже  ніколи  раніше  не  було  ним  чутно  подібного  осуду!  Навпроти,  він  був  
шанований усіма людьми, відповідно до його царського становища! Той, чиєю милістю, у тебе на очах, о 
Санджайє, твердо трималася вся ця Земля, разом з млеччхами і лісовими племенами, той, так спаплюжений  
синами Панду, лежить тепер схований у такому безлюдному місці, позбавлений своїх прихильників і слуг!  
Чуючи знову й знову такі уїдливі слова від переможних ворогів, що сказав він у відповідь пандавам? Про те  
повідай мені, о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Так огуджений,  о  царю,  Юдхіштхірою,  разом з  його  братами,  царствений син з  води,  о  царю царів,  

почувши ті уїдливі слова, відчув себе глибоко нещасним. Глибоко і тривало зітхаючи, розмахуючи руками 
знову й знову, цар звернув свої думки до битви і з черева вод так промовив цареві: «Ви, партхи, усі маєте  
друзів, маєте колісниці та верхових і запряжних тварин! Я ж самотній, убитий горем, позбавлений колісниці і 
верхової  тварини!  Оточений численними ворогами,  добре  оружними,  на  своїх  колісницях,  як  же  я  один, 
будучи  беззбройний,  можу  наважитися  боротися  пішим?  Однак  бийся  ти  зі  мною  один  на  один,  о 
Юдхіштхіро! Бо ж несправедливо боротися одному в битві з багатьма героями, особливо коли один без зброї,  
виснажений і  знайшов притулок  у  воді,  його  тіло  сильно поранене,  а  верхові  та  запряжні  тварини й  вої  
стомлені!

Немає в мене страху ні перед тобою, о царю, ні перед Врікодарою, сином Прітхи, ні перед Пхалгуною, 
або Васудевою, чи, знову ж, перед панчалами, ні перед близнюками або Ююдханою! А щодо інших твоїх воїв,  
то з усіма ними я один, хоча й розгніваний, зовсім не схильний тут боротися! Слава у всіх благочестивих  
людей заснована на справедливості, о володарю людей! Оберігаючи тут і справедливість і славу, я кажу тобі  
про це. Вставши з озера, я поборюся з усіма вами на прі! Я зустрінуся і поборюся з усіма героями пандавами 
один на один, подібно тому як рік зустрічається віч-на-віч з усіма своїми періодами, коли вони наступають  
послідовно,  у  відповідності  із  щаблями руху сонця на своєму шляху.  Як сонце своїм блиском затьмарює  
наприкінці ночі сяйво всіх зірок, я сьогодні, хоча і беззбройний і позбавлений колісниці, знищу усіх вас, які  
володіють колісницями й кіньми! Будьте ж терплячі, о пандави! Сьогодні я звільню себе від обов’язку перед 
прославленими кшатріями, які полягли за мене, ― перед Бахлікою, Дроною, Бгішмою, Карною шляхетним; 
перед  доблесним  Джайядратхою  і  Бхагадаттою  ―  перед  обома,  перед  Шальєю,  царем  мадрів,  і  
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Бхурішравасом;  перед синами моїми,  о  найперший з  роду Бгарати,  і  Шакуні,  сином Субали,  перед усіма  
друзями,  доброзичливцями,  а  також родичами! Сьогодні  я  звільнюся від обов’язку,  убивши тебе разом із 
братами!». Сказавши такі слова, володар кауравів перестав говорити.

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Завдяки  щасливій  долі  ти  знаєш  закон  кшатріїв,  о  Суйодхано!  Завдяки  щасливій  долі  твій  розум  

повертається саме до битви, о міцнорукий! Завдяки щасливій долі ти воістину герой, о кауравьє, і завдяки 
щасливій долі ти добре знаєш битву, бо ти сам один, без сторонньої допомоги, бажаєш поборотися з усіма 
нами в сутичці! Зійшовшись один з одним із нас і взявши будь-яку зброю, яка тобі подобається, поборися з  
нами! Ми ж усі будемо глядачами! Я дарую тобі також, о герою, ще іншу можливість виконати бажання, яке 
плекаєш ти: якщо ти вб’єш одного з нас, царство дістанеться тобі! Інакше ж, убитий нами, ти знайдеш небеса!

Д у р ь й о д х а н а  в и р і к :
Якщо сьогодні тобою надається вибір боротися в битві  тільки з одним з вас, то серед видів зброї  ця  

палиця що в мене у руках обирається мною, з твого дозволу! Нехай один з братів серед вас, хто вважає мене 
здатним бути  йому парою,  ― нехай він побореться пішим у двобої  зі  мною,  озброєний палицею! Багато 
дивних двобоїв на колісницях відбувалося на кожному кроці. Нехай же один цей великий і дивний бій на  
палицях відбудеться  сьогодні!  Люди бажають робити зміну навіть  у  стравах.  Нехай також буде  сьогодні  
допущена зміна й у видах зброї, з твого дозволу! За допомогою своєї палиці, о міцнорукий, я сьогодні здобуду 
перемогу над тобою й усіма твоїми молодшими братами, а також над усіма панчалами та срінджайями, і над  
іншими військовими частинами, які є ще в тебе!

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Вставай же,  вставай,  о  сину Гандхарі,  і  поборися зі  мною,  о Суйодхано!  Зійшовшись один на  один,  

поборися,  могутній,  у  битві,  збройний палицею! Будь  чоловіком-героєм,  о сину Гандхарі,  борися завзято, 
зосередивши свою увагу! Сьогодні життя твоє обірветься, хоча ти й родич нам по батькові!

С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Цього не міг стерпіти той тигр серед людей, твій син. Перебуваючи в утробі вод, він видавав звідти тяжкі  

зітхання, як могутній змій зі своєї нори. Вражений так знову і знову стрекалами слів, він не міг стерпіти тих 
слів, подібно тому як розумний, шляхетний кінь не терпить батога. Схвилювавши води з великою силою, той 
доблесний воїн повстав, немов цар слонів, із черева вод озера, важко дихаючи від гніву, маючи при собі важку 
палицю,  зроблену цілком  із  заліза  й  прикрашену золотими обручами.  Пробивши сковані  води,  син  твій, 
поклавши на плече залізну палицю, піднявся звідти, подібно сонцю, що обпалює все своїми променями. Тоді  
мудрий син твій, наділений величезною силою, почав пробувати свою важку палицю з добре загартованої  
криці  й  прикрашену золотом.  Побачивши його з  палицею у  руці,  подібну увінчаній  вершиною скелі  або 
тризубцеві у руці Рудри, сильно розгніваного на живих істот, усі  вважали його за самого Рудру.  Збройний  
палицею,  той правитель бгаратів поширював навколо сяйво,  подібно палючому сонцю. Справді,  коли той 
міцнорукий приборкувач ворогів, вийшовши з води, стояв із палицею у руках, усі істоти подумали, ніби це  
сам Руйнівник з булавою у руках. Далебі, тоді всі панчали побачили сина твого, о володарю людей, який  
виглядав подібно Шакрі із громовою стрілою у руці або самому Харі.

Побачивши, однак, його, який виринув з води, всі панчали і пандави зраділи і подали один одному руки.  
Але, вважаючи таке поводження за явне глузування, твій син Дурьйодхана почав у гніві крутити очима, ніби  
спалюючи пандавів своїм поглядом. Згинаючи брови в три складки, прикушуючи нижню губу, він сказав тоді  
у  відповідь  пандавам  разом  з  Кешавою:  «За  цей  ваш образливий  сміх,  сьогодні  я  гідно  відповім  вам,  о  
пандави! Убиті мною, ви негайно, разом з панчалами відправитеся в оселю Ями!». Вставши з вод озера, твій 
син Дурьйодхана стояв там з палицею у руках, обагрений кров’ю. Заплямоване кров’ю й облите водою, тіло  
його тоді виглядало подібно горі, по якій стікає вода. І того героя, що стояв з піднятою палицею, пандави 
вважали там за гнівного сина Вівасвана з піднятим жезлом кінкара.2 Голосом, подібним до гуркоту хмар або 
уподібнюючись  бикові,  що  реве  від  радости,  доблесний  Дурьйодхана,  оружний  палицею,  викликав  тоді  
партхів на битву.

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Поборися ти зі мною один на один, о Юдхіштхіро! Бо несправедливо, о герою, щоб один боровся в битві з  

багатьма одночасно, особливо коли він позбавлений обладунків,  виснажений від утоми і занурився у воді,  
коли все тіло його сильно поранене, коли колісниця зламана, а верхові й запряжні тварини та вої його вбиті!

Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Як же ти, о Суйодхано, цього не розумів, коли багато могутніх воїв на колісницях, об’єднавшись разом, 

убили Абгіманью у битві? Одягни броні, о герою, і зав’яжи своє волосся! І все інше, чого тобі ще не вистачає,  
також візьми, о нащадку Бгарати! І цю ще одну можливість виконати своє бажання, о герою, я дарую тобі на  
додачу: якщо з п’ятьох пандавів, з якими бажаєш тут поборотися, ти вб’єш одного, то будеш царем. Інакше ж, 
убитий ним, ти знайдеш небеса! Крім життя твого, о герою, яку послугу ми можемо ще зробити тобі в битві?

С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Тоді син твій, о царю, одягнув золотий панцир і гарний головний убір, прикрашений чистим золотом. 

Одягнений у сяючий золотий панцир, в прекрасному головному уборі, твій син, о царю, виглядав блискуче,  
немов це був високий золотий стрімчак. Одягнений у броні, озброєний палицею і цілком споряджений, твій 

45



син Дурьйодхана, о царю, стоячи на головній ділянці бойовища, сказав, звернувшись до всіх пандавів: «Серед  
вас, п’ятьох братів, нехай один побореться зі мною на палицях! Щодо мене, то я готовий поборотися чи із  
Сахадевою, чи Бгімою, чи з Накулою, чи ж із Пхалгуною, або ж із тобою сьогодні, о туре з роду Бгарати!  
Досягши угоди про умови двобою, я поборюся з кожним із вас і безсумнівно здобуду перемогу! Сьогодні я  
досягну кінця  цієї  ворожнечі,  такого  важкого,  за  допомогою моєї  палиці,  о  тигре  серед  людей,  оповитої 
золотими тасьмами! Подумай, у битві на палицях тут немає нікого, рівного мені силою! Своєю палицею я  
вб’ю вас усіх, присутніх тут! Нехай же той з вас візьме палицю, хто буде сьогодні боротися зі мною!».

Так вістить розділ тридцять перший в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 2
С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Коли  Дурьйодхана,  о  царю,  щохвилинно  гримав  так,  Васудева,  сповнений  гніву,  сказав  Юдхіштхірі:  

«Якщо справді, Дурьйодхана обере для битви тебе, о Юдхіштхіро, або Арджуну, або ж Накулу чи Сахадеву,  
то навіщо ж тоді, о царю, тобою були сказані так необачно ці слова: «Якщо вб’єш одного з нас у битві, будеш  
царем серед кауравів!». Подумай, які можуть бути наслідки! Адже з бажання вбити Бгімасену, о царю, ним  
протягом цих тринадцяти років робилися вправи палицею на залізній постаті людини! Як же тоді ціль наша 
може бути досягнута, о туре з роду Бгарати? Ти ж бо з такою поспішністю діяв з жалю, о кращий з царів! Я не  
бачу зараз іншого супротивника для нього в битві, крім Врікодари, сина Прітхи! Але й сам він не часто робив  
вправи палицею! Тому ти знову допустив можливість, щоб почалася свідомо небезпечна гра, як за старих  
часів між Шакуні та тобою, о володарю народів!

Бгіма має силу й міць, цар же Суйодхана відрізняється спритністю. При змаганні між сильним і спритним 
той,  хто  відрізняється  спритністю,  о  царю,  завжди  має  перевагу!  Такий  ворог,  як  цей,  о  царю,  тобою 
сказаними словами поставлений у більш вигідне становище. Себе ж самого, однак, ти поставив у становище 
досить важке. Внаслідок цього ми опинилися ввергнутими у велику небезпеку! Хто ж, після того як переміг  
усіх ворогів своїх, зажадав би зустрітися у битві з одним-єдиним ворогом і виграти в такий спосіб бій однією 
лише ставкою в грі? Я бо не бачу сьогодні у світі такої людини, найвищого з мужів, що зміг би поборотися з  
озброєним палицею Дурьйодханою у битві й перевершити його у сприті! Ні Пхалгуну, ні тебе, ні також обох 
синів Мадрі я не вважаю здатними боротися в чесному бою на палицях з Дурьйодханою. Як же ти, о нащадку  
Бгарати, можеш говорити такому ворогові: «Поборися на палицях! Якщо ти зможеш убити одного з нас, тоді 
будеш царем!»? Якщо Дурьйодхана побореться із Врікодарою з нас п’ятьох, які бажають боротися чесно з  
ним, то навіть і тоді в нас буде сумнів у перемозі!».

Б г і м а  с к а з а в :
О нищителю Мадгу, не засмучуйся, о радосте ядавів! Сьогодні я досягну межі цієї ворожнечі, хоча вона 

така  важкодосяжна!  Без  сумніву,  я  вб’ю  Суйодхану  у  бою!  Здається,  о  Крішно,  що  перемога  Царя 
справедливости безсумнівна! Моя палиця важча в півтора рази, ніж у сина Дхрітараштри! У нього не така. Не  
тривожся ж, о Мадгаво! Я з радістю поборовся б у битві навіть із трьома світами, включаючи й самих богів, ― 
оружних різного виду зброєю, а що вже казати про Суйодхану!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
І  коли  Врікодара  говорив  так,  Васудева,  сповнений  радости,  привітав  його  слова  і  так  мовив  йому: 

«Покладаючись  на  тебе,  о  міцнорукий,  Цар справедливости,  Юдхіштхіра,  без  сумніву,  розтрощивши всіх  
ворогів, знову знайде свій блискучий добробут! Тобою вбиті всі сини Дхрітараштри в бою і повалено багато  
царів і царевичів, а також слонів! Калінги і магадхи, східні племена, гандхари і каурави — усі  вбиті після  
зіткнення з тобою, о сину Панду! Убий потім і Дурьйодхану,  та віддай Землю, разом з її океанами, Цареві  
справедливости, о каунтейє, подібно тому як Вішну передав верховну владу над трьома світами чоловікові  
Шачи! Маючи тебе своїм супротивником у битві, нечестивий син Дхрітараштри звичайно буде знищений! І  
ти, потрощивши його кості, безсумнівно, виконаєш свою клятвену обіцянку! Тобі ж, однак, о сину Прітхи,  
завжди належить боротися особливо старанно із сином Дхрітараштри! Бо він володіє і спритністю, і силою, і  
завжди захоплюється битвою!».

Тоді  й  Сатьякі,  о  царю,  привітав  Пандава.  І  різними  приємними  словами  ушанував  його  Мадгава.  
Панчали  і  пандави  теж,  на  чолі  із  Царем  справедливости,  усі  схвалили  ті  слова  Бгімасени.  Тоді  Бгіма,  
обдарований страшною силою, промовив Юдхіштхірі, який стояв разом зі срінджайями, подібно палючому 
сонцю: «Якщо зустрінуся із цим нечестивцем у бою, я насмілюся поборотися з ним! Адже він, найпідліший з  
людей,  не в  змозі  перемогти мене в  бою! Сьогодні  я  вивергну гнів,  глибоко зачаєний у  моєму серці,  на  
Суйодхану, сина Дхрітараштри, подібно тому як Арджуна кинув вогонь на ліс Кхандаву! Сьогодні я витягну 
жало,  що так довго стирчить у твоєму серці!  Будь  щасливий, о царю,  після того як я розтрощу сьогодні  
палицею  цього  нечестивця!  Сьогодні  я  поверну  твій  вінець  слави,  о  бездоганний!  Сьогодні  Суйодхана  
позбудеться життя, добробуту й царства свого! Сьогодні й цар Дхрітараштра теж, довідавшись, що син його 
вбитий мною, згадає про всі згубні вчинки, які він зробив стосовно нас, за порадою Шакуні!».

Сказавши так,  Бгіма,  найкращий з  роду Бгарати,  наділений могутньою силою,  став  до  герцю,  немов 
Шакра, що викликає Врітру на бій. Підступивши до могутнього сина Дхрітараштри, який стояв самотньо,  
подібно ватажкові слонів розлученому із стадом, пандави сповнилися захвату.  Побачивши його з піднятою 
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палицею, подібного Кайласі, увінчаній гребенем, Бгімасена, о царю, промовив тоді Дурьйодхані: «Згадай усі  
ті  злодіяння,  які  були  чинені  царем  Дхрітараштрою і  тобою стосовно  нас!  Згадай  про  те,  що  сталося  у  
Варанаваті! Згадай про те, як Драупаді, у якої почалися тоді місячні, піддалася образам серед зборів і як цар 
Юдхіштхіра був переможений у грі в кості підступним задумом Шакуні! Побач тепер, о злостивий, страшні  
наслідки цих учинків, а також і інших гріхів, які ти вчинив на невинних партхів!

Це через тебе славетний і найстарший з бгаратів — син Ґанги, дід наш, лежить тепер на ложі зі стріл,  
убитий нами! Убитий також Дрона! Убито й  Карну,  а також Шалью, сповненого великої доблести! І  цей 
Шакуні, винуватець нашої ворожнечі, теж убитий у бою! Твої найхоробріші брати, а також сини твої убиті  
разом з їхніми соратниками! Також убиті  й інші царі,  сповнені геройства і  які ніколи не відверталися від  
битви! Ці та багато інших турів серед кшатріїв, а також посильний ваш, той нечестивець, який заподіював  
страждання Драупаді, — усі вбиті! Залишився лише ти один, ти ― згубник свого власного роду і найпідліша  
людина! І тебе також я вб’ю сьогодні своєю палицею, ― тут немає сумніву! Сьогодні в битві я зіб’ю всю твою 
пиху, о царю! Я знищу також усі твої надії на володіння царством, о царю, і відплачу за всі твої злодіяння,  
заподіяні пандавам!».

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Нащо  багато  теревенів?  Поборися  тепер  зі  мною!  Сьогодні  я  зруйную  твою  впевненість  у  битві,  о 

Врікодаро!  Хіба ти не бачиш мене,  о нечестивцю,  я стою тут  для битви на палицях? Хіба не оружний я  
величезною палицею, що нагадує вершину Хімавану? Який ворог, о нечестивцю, тепер наважиться перемогти 
мене, озброєного палицею? Якщо бій ведеться справедливо, то навіть сам Пурандара серед богів не здатний  
домогтися успіху! Не гримай дарма, о каунтейє, подібно осінній хмарі, не насиченій вологою! Покажи всю 
свою силу в бою, яка є в тебе сьогодні!

Почувши ті слова його, панчали разом зі срінджайями, всі жадаючи перемоги, привітали їх. Як люди 
збуджують одержимого тічкою слона різкими ударами долонь рук, усі вони, о царю, потім обрадували царя 
Дурьйодхану тими схвальними вигуками. Там почали сурмити слони й часто іржати коні. І заблискали своїм 
власним блиском різні види зброї пандавів, спраглих до перемоги.

Так вістить розділ тридцять другий в Шальяпарві 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 :
Коли та жорстока битва, о великий царю, уже готова була початися, і коли шляхетні пандави всі сіли на 

своїх місцях,  почувши,  що битва між тими двома героями, учнями його,  повинна початися,  о царю, туди 
прийшов  Рама,3 на чиєму прапорі зображення пальми, а сам озброєний плугом. Побачивши його, володарі 
людей сильно зраділи і, вшанувавши його, так промовили йому: «Подивися на мистецтво у битві обох учнів  
своїх, о Рамо!». І сказав тоді Рама, подивившись на Крішну і Пандава, та глянувши на Дурьйодхану з роду  
Куру,  що стояв із палицею у руках:  «Сьогодні минуло сорок і два дні з тих пір, як я пішов із дому,  — я  
відправився при сузір’ї Пушья, а повернувся при сузір’ї Шравана. Я палаю бажанням побачити цю битву на  
палицях між двома моїми учнями, о Мадгаво!».

Тоді цар Юдхіштхіра, обійнявши Халаюдху, радо привітав його і розпитав, як слід, про його гаразди. І  
два  славетних  Крішни,  могутні  лучники,  сповнені  радости,  весело  привітали  Халаюдху  обійнявши  його.  
Також обидва відважних сина Мадрі й п’ятеро синів Драупаді привітали,  о царю, сина Рохіні,  наділеного 
могутньою силою, і стали віддалік. Також Бгімасена могутній і син твій, о володарю людей, обоє з піднятими 
палицями ушанували Баладеву.  Неодноразово ушанувавши його там захопленими вітаннями, вони сказали 
Рамі: «Подивися на цей герць, о міцнорукий!». Так рекли володарі шляхетному синові Рохіні.

Тоді  Рама,  обійнявши  пандавів  і  срінджайїв,  спитав  про  добробут  усіх  пандавів,  наділених  міццю 
невимірною. Так само й вони, підійшовши до нього, запитали його про здоров’я. Ушанувавши у відповідь усіх 
кшатріїв  і  звернувшись  із  чемними  розпитами  до  кожного,  відповідно  до  їх  віку,  той  шляхетний  герой,  
збройний плугом, обійняв з любов’ю Джанардану і Сатьякі. Поцілувавши обох у голову,  він спитав їх про  
гаразди. Обоє вони також, о царю, у відповідь ушанували, як належить, свого старшого родича, сповнившись 
радости, подібно тому як Індра і Упендра ушанували Брахму, володаря богів. Тоді син Дхарми, о нащадку 
Бгарати, промовив синові Рохіні, приборкувачеві ворогів: «Подивися на жорстоку прю між двома братами, о  
Рамо!». Так шанований могутніми воями на колісницях, старший брат Кешави, міцнорукий і прекрасний, сів,  
вельми задоволений, серед них. Одягнений у синій одяг, зі світлим виглядом, він, сидячи серед царів, сяяв  
блискуче,  подібно  Місяцю в  небі,  оточеному сонмом  зірок.  І  тоді  відбувся  страшний  герць,  що  змушує 
підніматися від здригання волоски на тілі,  між тими двома синами твоїми,  о  царю,  щоб покласти кінець  
ворожнечі, яка тривала багато років.

Так вістить розділ тридцять третій в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 4
Д ж а н а м е д ж а й я  м о в и в :
Саме перед тим, як почалася ця велика битва, Рама, попрощавшись із Кешавою, відправився в дорогу із  

Двараки, супроводжуваний багатьма врішни. Він промовив Крішні: «Я не буду надавати допомогу ні синові  
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Дхрітараштри, о Кешаво, ні синам Панду, тож я відправлюся куди завгодно!». Сказавши так, Рама, нищитель 
ворогів,  відправився  тоді  в  дорогу.  Про  його  повернення,  о  брахмане,  зволь  розповісти.  Повідай  мені  
докладно, як Рама повернувся туди і як він спостерігав за битвою. Адже ти умілий оповідач, о найгідніший!

В а й ш а м п а я н а  н а  т е є :
Після того як шляхетні пандави розташувалися табором в Упаплавьї, до Дхрітараштри був відправлений 

Нищитель  Мадгу  з  метою  домогтися  миру,  о  міцнорукий,  і  заради  блага  всіх  істот.  Відправившись  у  
Хастінапур і зустрівшись із Дхрітараштрою, Кешава сказав слова правдиві й особливо сприятливі за змістом.  
Цар же,  проте,  як було вже тобі  сказано раніше, не відгукнувся  на них.  Не домігшись миру там, Крішна 
міцнорукий,  найкращий  з  мужів,  повернувся  в  Упаплавью,  о  володарю  людей.  Відпущений  сином 
Дхрітараштри, Крішна повернувся у табір пандавів і через невдачу свого посольства, о тигре серед людей, він 
так сказав пандавам: «Спонукувані долею, каурави не відгукнулися на мої слова. Відправляйтеся, о пандави,  
разом зі мною до бойовища при сузір’ї Пушья!». Потім, коли війська обох сторін вишикувалися в бойові лави,  
шляхетний  син  Рохіні,  найперший  з  усіх,  хто  володіє  силою,  промовив  братові  своєму  —  Крішні:  «О 
міцнорукий, і кауравам має бути надана допомога, о Нищителю Мадгу!». Крішна, однак, не схвалив тих слів 
його.

З душею, сповненою гніву, славетний нащадок роду Яду, Халаюдха відправився тоді в паломництво до  
місць священних омивань на Сарасваті.  Супроводжуваний усіма ядавами, він відправився при зближенні з  
Місяцем місяцевого сузір’я Майтра. Правитель бходжів Крітаварман, приборкувач ворогів, однак, примкнув 
до Дурьйодхани. Васудева ж, разом з Ююдханою — до пандавів. Після того як відправився доблесний син 
Рохіні при сузір’ї Пушья, Нищитель Мадгу, поставивши поперед себе пандавів, виступив проти кауравів. А 
Рама,  йдучи  своїм  шляхом,  сказав,  звернувшись  до  своїх  слуг:  «Доставте  всі  предмети,  необхідні  для  
паломництва,  у  місця  священних  омивань  і  всілякі  речі  домашнього  побуту.  Доставте  священні  вогні  із 
Двараки, а також наших жерців.  Доставте золото й срібло,  корів,  одяг і  коней,  слонів і  колісниці,  ослів і  
верблюдів та  інших запряжних тварин!  Нехай все  необхідне  буде  негайно доставлено для  перебування  в  
місцях священних омивань. Відправляйтеся швидше проти течії Сарасваті! Приведіть жерців для здійснення 
жертовних обрядів і сотнями — биків серед двічінароджених!».

Так наказавши своїм слугам,  Баладева могутній,  відправився тоді  в паломництво до місць священних  
омивань, о царю, під час великого нещастя, що осягло кауравів. Він направився до Сарасваті проти її течії,  
виступивши  з  боку  моря  в  супроводі  жерців,  друзів  та  інших,  найкращих  з  двічінароджених,  а  також 
колісниць і слонів, коней і слуг, о туре з роду Бгарати, також численних візків, запряжених биками, ослами й  
верблюдами. У різних місцях можна було спостерігати всілякі візки для стомлених і знеможених тілом, для  
дітей  і  старих,  о  нащадку  Бгарати,  і  всюди  ―  готову  їжу  для  голодних.  І  всюди,  де  б  будь-який 
двічінароджений не захотів насититися, йому це охоче тоді надавалося, о царю! Тамтешні люди, о царю, за  
наказом сина Рохіні, усюди робили у великій кількості запаси їжі та води. Дорогий одяг, ліжка й покривала 
були надані для догоди брахманам, які бажали спокою і зручностей. Який би брахман або кшатрій, де б не  
захотів прилягти, о нащадку Бгарати, усюди там, можна було бачити, це надавалося йому.

Всі люди у цій процесії ішли або робили зупинки шляхом, як їм було зручно і приємно. Ті люди, які були  
там, надавали візки для тих, хто бажав їхати, для спраглих — напої, а для голодних — смачну їжу, о туре з  
роду Бгарати, а також давали одяг і прикраси. Шлях, по якому йшли там люди, о царю, виглядав блискуче, був  
дуже зручний для всіх, о герою, і нагадував тоді небеса! На шляху тім постійно панували веселощі, усюди 
надавалася смачна їжа, і  все сприяло там — від розставлених крамниць і наметів та різних предметів для  
продажу. Весь він був повний різними юрбами людей. Він був прикрашений різного виду деревами та ліанами  
й різного виду дорогоцінними каменями. Шляхетний Халаюдха, з душею, що перебуває в суворій обітниці,  
дав  двічінародженим веле  багатства  й  удосталь  жертовних  дарунків,  о  царю,  у  різних місцях священних 
омивань. І той найперший герой з роду Яду дав двічінародженим також тисячі дійних корів, красно вбраних і 
з рогами, оздобленими золотом, багато коней, які походять з різних країн, і візків усяких, а також рабинь.  
Перли, дорогоцінні камені й корали, золото для прикрас, блискуче срібло та начиння, зроблене із заліза та  
міді,  також дав Рама,  найперший з двічінароджених.  Так шляхетний герой той роздав багатства в  різних  
місцях священних  омивань  Сарасваті.  Незрівнянної  сили  й  шляхетного  походження,  поступово  він  досяг 
нарешті Курукшетри.

Д ж а н а м е д ж а й я  м о в и в :
Повідж мені про особливості, походження та визнані чесноти місць священних омивань на Сарасваті, о  

найперший з  двоногих,  а  рівно  й  про  обряди,  яких  дотримувалися  під  час  перебування  там.  Розкажи,  о  
благодатний, як слід, у послідовному порядку про ці священні місця, о брахмане, найкращий серед знавців  
брахмо, бо велика мою цікавість!

В а й ш а м п а я н а  п о в і в :
Все, що стосується місць священних омивань, о царю, вельми велике. Слухай же, як я буду викладати цей 

священний предмет у всій повноті, о володарю царів! Супроводжуваний юрбами жерців, друзів і брахманів,  
найперший герой з роду Яду, Баладева, о великий царю, відправився спочатку до святого місця Прабхаса, де 
володар сузір’їв (Місяць), подоланий сильною недугою, звільнився від прокльону. Знову отримавши там свою 
приховану міць, він тепер опромінює весь всесвіт, о царю царів! Таким чином, те найчудовіше святе місце на 
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землі,  тому  що  колись  сприяло  отриманню  тим  світилом  блиску  після  втрати  його,  називається  тепер 
Прабхаса — Осяйне.

Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Чому величний Сома був уражений сильною недугою? Яким чином Місяць той занурився в тім джерелі,  

найчудовішому з місць священних омивань? Яким робом, викупавшись у ньому, Місяць знову зріс у своїй  
силі? Про все це розповідай мені докладно, о великий пустельнику!

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
У Дакши було двадцять сім дочок, о володарю народів! Їх він віддав за дружин Сомі. Заради правильного 

числення  часу  людьми,  о  нащадку  Бгарати,  ті  дружини  Соми,  о  царю  царів,  відзначені  сприятливими  
ознаками, залишалися прив’язаними до нього відповідно зі зближенням його з двадцятьма сімома сузір’ями.  
Велеокі,  всі  вони були незрівнянної  краси.  Але досконалістю своєї  краси Рохіні  перевершувала  їх  усіх.  І  
величний  Творець  ночі  милувався  нею.  Вона  стала  улюбленою  для  нього,  і  тому він  завжди  віддавався  
насолодам лише з нею. Адже за давніх часів Сома, о володарю царів, жив довго лише з Рохіні. За це всі інші  
дружини його, у вигляді сузір’їв, сильно розгнівалися на нього, великого душею. Відправившись до батька 
свого Дакши, володаря створінь, вони, невпинно пильні, сказали йому: «Сома не живе з нами! Він завжди  
віддає перевагу одній Рохіні! Ми всі тому будемо жити поруч із тобою, о володарю створінь, дотримуючись 
помірности в їжі та віддаючись аскетичному покаянню!».

Почувши ці слова їх, Дакша побачив Сому і сказав йому: «Чини однаково з усіма дружинами! І хай не  
торкнеться  тебе  великий  гріх!».  Тим  дочкам  усім  Дакша  сказав:  «Йдіть  усі  до  Соми.  За  моїм  велінням, 
Чандрамас  (Місяць)  буде  жити  з  усіма  вами!».  І,  відпущені  ним,  вони  відправилися  тоді  в  житло 
Прохолоднопроменистого. Однак же, блискучий Сома, о царю земний, продовжував жити тільки з Рохіні, бо 
все частіше й частіше захоплювався нею. Тоді дружини ті знову прийшли до батька свого й мовили йому:  
«Готові піти на служіння тобі, ми все ж будемо жити у твоїй оселі! Сома не живе з нами. Він не слухається  
твоїх велінь!». Почувши ті слова їх, Дакша ще раз сказав Сомі: «Чини однаково з усіма дружинами! Хай не 
прокляну я тебе, о Вірочано!».4 Не звертаючи, однак, уваги на ті слова Дакши, величний Місяць продовжував 
жити з однією Рохіні. Й тоді інші дружини його знову розгнівалися. З’явившись знову до свого батька, вони 
схилили  перед  ним  голови  і  мовили:  «Сома  не  живе  з  нами.  Тому  будь  нашим  притулком!  Величний 
Чандрамас живе лише з Рохіні! Тому врятуй нас усіх таким чином, щоб Сома міг володіти нами!».

Почувши це, величний Дакша сповнився гніву, о царю земний, і вивергнув у люті на Сому прокляття у 
вигляді  тяжкої  недуги.  І  воно опанувало  володарем зірок.  Змучений тяжкою недугою,  Місяць той,  почав 
виснажуватися з кожним днем. Він додавав багато зусиль, о царю, заради рятування від тої недуги, чинячи  
приношення різними жертвами, о великий царю! Творець ночі, однак, не міг позбутися від того прокльону.  
Навпаки, він усе більше піддавався виснаженню. Позаяк Сома виснажувався, рослини перестали виростати.  
Їхні  соки висохли,  і  вони втратили свої  цілющі властивості.  Позаяк виснажувалися  рослини, виснаженню 
піддавалися і живі істоти. Справді, через виснаження Творця ночі почали виснажуватися всі істоти! Тоді боги, 
прийшовши разом до Соми, о царю земний, промовили: «Чому це вигляд твій не такий блискучий, як колись? 
Повідай нам про усе, через що це велике нещастя в тебе. Почувши відповідь від тебе, ми зробимо тоді все,  
щоб розвіяти твій страх!».

На такі слова, звернені до нього, Носій зображення зайця (Місяць) сказав усім у відповідь про причину 
прокльону і про тяжку недугу, яка здолала його. Боги ж, почувши слова його, відправилися до Дакши і мовили 
йому:  «Будь  ласкавий,  о  благодатний,  до  Соми!  Нехай  це  прокляття  твоє  буде  завершене!  Адже  цей  
Чандрамас сильно виснажився, бо тільки незначна частина його виразно видніється. Від виснаження його, о  
володарю, всі істоти марніють. В’юнкі та інші рослини й різне зілля також висихає. Ми самі теж відчуваємо 
занепад. О вчителю всесвіту, зволь виявити милість до Соми!». Після таких слів, звернених до нього, володар 
створінь Дакша, подумавши трохи, сказав такі слова: «Неможливо змінити по-іншому ці слова мої. Однак 
деяким винахідливим способом, о великі долею своєю, їх можна змінити.  Нехай  Шашин 5 завжди чинить 
однаково з  усіма  своїми дружинами!  І,  занурившись  у  тому прекраснішому місці  священних омивань на  
Сарасваті,  Носій зображення зайця знову збільшиться,  о  боги! І  теє слово моє вірне!  Протягом половини 
місяця, Сома буде неухильно терпіти виснаження, а в наступні пів місяця він буде збільшуватися! Істинне це  
слово моє!».

Тоді Сома відправився до Сарасваті, за велінням того божественного мудреця. Він прибув на найперше  
місце  священних  омивань  на  Сарасваті.  Занурившись  там  у  день  молодика,  він,  сповнений  величезної  
прихованої  сили  й  дужого  блиску,  знайшов  свою  прохолоднопроменисту  властивість  і  знову  почав 
опромінювати світи. Всі боги також, о володарю царів, відвідавши чудову Прабхасу, стали потім сукупно із 
Сомою перед лицем Дакши.  І  володар створінь,  прийнявши їх як належить,  відпустив потім ті  божества.  
Вельми  задоволений  Сомою,  божественний  Дакша,  знову  звернувшись  до  нього,  промовив  слово:  «Не  
зневажай дружинами, о сину мій, і ніколи не стався зі зневагою до брахманів! Іди і, будучи завжди уважним,  
виконуй мої веління!». Відпущений ним, о великий царю, Сома відправився тоді у свою оселю. І всі істоти 
сповнилися радости від достатку їжі, як це було колись.

Це оповів тобі про усе, як був проклятий Творець ночі й як святе місце Прабхаса стало найкращим місцем 
священних омивань. І незмінно, в кожний наступаючий день молодика, Носій зображення зайця, о великий 

49



царю, викупавшись у найчудовішому місці  священних омивань Прабхасі,  знову віднаходить свій вигляд і  
красу.  І  тому те  святе  місце  знають  за  назвою Прабхаса,  о  володарю земний,  бо,  занурившись  у  ньому,  
Чандрамас знову отримав свій сліпучий блиск — прабха.

Після відвідування  Прабхаси,  Баладева,  непохитний в обітниці,  відправився до Чамасодбхеди,  інакше 
кажучи  — до того святого місця,  яке люди називають «Чамасодбхеда».  Роздавши там коштовні  дарунки,  
Халаюдха провів одну ніч і  зробив потім омивання,  відповідно до приписів.  Потім старший брат Кешави 
поспішно направився до Удапани.

Хоча Сарасваті і здається зниклою там, однак люди, успішні в подвижництві, внаслідок того, що знайшли 
найвище блаженство і великі релігійні заслуги, о Джанамеджайє, а також через вологість самої землі, знають,  
о володарю царів, що ріка має свій плин під землею.

Так вістить розділ тридцять четвертий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 5
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Потім Халаюдха, як уже реклося, направився до святого місця Удапана, розташоване на тій річці і яке  

належало  колись,  о  великий  царю,  прославленому пустельникові  Триті.6 Роздавши  там  веле  багатства  й 
ушанувавши брахманів, той герой, озброєний палицею, викупався там же і сповнився великої радости. Адже 
відданий справедливості, найбільший подвижник Трита колись жив там! Коли той шляхетний праведник жив 
у колодязі, ним було зроблене жертвопринесення соми. Двоє його братів, покинувши його там, повернулися у  
свої будинки. І тоді Трита, найперший з брахманів, прокляв їх обох.

Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Яке походження Удапани, о брахмане? Яким чином великий подвижник потрапив туди?  Чому ж він,  

найперший з двічінароджених, був покинутий у тім колодязі своїми братами? І яким чином, покинувши його,  
вони повернулися у свої будинки? Про все це розповідай мені, о брахмане, якщо ти, звичайно, вважаєш, що я  
здатний уважно слухати!

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Були в минулій юзі, о царю, троє братів-пустельників — Еката, Двіта і Трита, — й усі вони були виглядом 

подібні до сонця. Всі вони були схожі на володарів створінь і мали потомство. Толмачі брахмо, всі вони здатні  
були своїм покаянням досягти світу Брахми. Їхнім подвижництвом, обітницями й самоприборканням завжди 
залишався  вельми  задоволений  їхній  батько  Гаутама,  незмінно  відданий  справедливості.  Маючи  велику 
радість од своїх синів, божественний Гаутама, після тривалого часу, відправився нарешті в межі світу іншого,  
що  підходять  для  нього.  Однак  ті  царі,  які  раніше  були  влаштовувачами  жертвопринесень  шляхетного  
Гаутами, ― усі продовжували шанувати його синів, після того як сам він відправився на небо. Серед них,  
однак, завдяки своїм діянням і вивченню Вед, о царю, Трита досяг першості, як і його батько Гаутама. Тоді, 
щасливі своєю долею, пустельники всі, відзначені щасливими ознаками, почали шанувати Триту,  великого  
долею своєю, за високу його вченість.

І ось одного разу, о царю, двоє братів, Еката і Двіта, задумали зробити жертвопринесення, особливе ― 
заради придбання багатства. Їхній задум був такий, о приборкувачу ворогів: «Взявши із собою Триту й за  
допомогою всіх  очікуваних  учасників  жертвопринесень,  одержавши потім  потрібну кількість  тварин,  ми, 
сповнені радости, будемо пити сому й знайдемо великі релігійні заслуги в тому жертовному обряді!». Саме  
так і вчинили, о великий царю, троє братів. Тоді, залучивши всіх учасників жертвопринесення для придбання 
тварин і зробивши для них жертовні обряди, одержавши потім від них велику кількість худоби і прийнявши її  
у дарунок належним чином, відповідно до зробленого жрецькими послугами, ті шляхетні й великі мудреці  
пішли в східному напрямку. Трита, о великий царю, прямував радісно поперед них. А Еката й Двіта йшли  
позаду, підганяючи тварин. Побачивши ті величезні череди худоби, в них виникла думка: «Чому б не могла 
належати ця череда корів нам обом, без Трити?».  Послухай же те, що казали один одному ті два злісних  
нечестивця, Еката і Двіта, коли розмовляли разом, о володарю людей!

Вони  рекли:  «Трита  досвідчений  у  прислуговуванні  при  жертвоприносинах.  Трита  неухильно  слідує 
Ведам. Трита здатний добути іншу, набагато більшу череду. Тому ми обоє давай підемо разом, погнавши із  
собою худобу! Трита ж нехай іде куди завгодно, позбавлений нашого товариства!». У той час як вони йшли, їх  
на шляху наспіла ніч. І тут їм назустріч попався вовк. Недалеко від того місця був глибокий колодязь на березі  
Сарасваті. Побачивши попереду вовка, який стояв на шляху, Трита кинувся тікати зі страху перед ним і впав у 
той колодязь.  Він був  бездонний і  страшний, здатний викликати жах у всіх істот. Тоді блаженний Трита,  
кращий з пустельників, заходився з того колодязя кричати від горя і страху.  Ті два пустельника почули ті 
крики. Зрозумівши, що він упав у колодязь, обидва його брата, Еката і Двіта, зі страху перед вовком, а також  
зі своєкорисливости, покинувши свого брата, пішли далі.

Покинутий в Удапані обома братами, зі спокуси привласнити худобу, той великий подвижник Трита, о  
великий царю, опинившись у висохлому колодязі, покритому пилом, повзучими рослинами і травою, подумав 
про себе, о найперший з бгаратів, що він потрапив в саме пекло, подібно грішникові. Боячись смерти через те, 
що він не випив соми заради придбання доброчесних заслуг, він, наділений мудрістю, почав міркувати: «Яким  
же робом мені,  звідси,  є можливість випити соми?».  І,  міркуючи так у колодязі  тому,  великий праведник 
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випадково побачив повзучу рослину, що звисала там. І хоча колодязь був покритий пилом, пустельник тоді  
уявив воду і жертовні вогні, а себе самого визначив подумки на місце жерця-хотри. Потім великий подвижник 
уявив, що повзуча рослина, побачена ним, — це рослина сома. Далі пустельник подумки вимовив гімни Вед, 
жертовні  виречення  Яджур-Веди  і  мелодії  Сама-Веди.  Перетворивши  подумки  гальку  на  дні  колодязя  у 
крупинки цукру, він потім зробив омивання, о царю! Воду, викликану у своїй уяві, він перетворив на пряжене 
масло. А частки від жертовних приношень він роздав відповідно небожителям. Випивши потім подумки соми, 
він почав видавати голосний крик.

І  ті  звуки  ведичних мантр,  о  царю,  вимовлені  Тритою відповідно до правил наголосу,  проникнули  в  
небеса. Він завершив те жертвопринесення відповідно до правил, запропонованих тлумачами брахмо. У той 
час як відбувалося те жертвопринесення шляхетного Трити, все Третє небо було сильно стривожене. Ніхто,  
однак, не знав причини цього. Той дуже голосний шум почув тоді Бріхаспаті, наставник богів. І, почувши, 
домашній жрець богів сказав їм усім: «Це Трита робить жертвопринесення. Ми повинні відправитися туди, о  
боги!  Бо,  наділений величезною силою подвижництва,  він у гніві  здатний навіть створити інших богів!».  
Почувши  ті  слова  його,  всі  божества,  об’єднавшись  разом,  відправилися  туди,  де  відбувалося 
жертвопринесення  Трити.  Направившись  до  того  колодязя,  де  перебував  Трита,  премудрі  побачили  того 
шляхетного  пустельника,  зайнятого  здійсненням  жертовних  обрядів.  Побачивши  його,  великого  духом,  
обдарованого  найвищою  красою,  боги  сказали  тоді  йому,  великому  долею  своєю:  «Ми  прибули  сюди,  
домагаючись своєї частки від жертовних приношень!». У відповідь мудрець промовив богам: «Подивіться на 
мене, о небожителі, я впав у цей жахаючий колодязь і майже втратив свідомість!».

І тоді Трита, о великий царю, дав їм, як ведеться, їхню частку,  у супроводі належних мантрів. І вони,  
одержавши її, сповнилися тоді радости. Отримавши, як належить, покладені їм частки, небожителі, вельми 
задоволені ним, дали йому дарунки, які він подумки побажав. Трита, однак же, вибрав у богів такий дарунок: 
«Ви повинні визволити мене звідси!». І ще сказав: «Нехай той, хто викупається в цьому колодязі, досягне  
кінцевого шляху, приготованого для осіб, які випили соми!». І тоді, о царю, там з’явилася покрита хвилями 
Сарасваті. Викинутий нею нагору Трита став перед божествами і ушанував тих мешканців Третього неба. Тоді  
премудрі, сказавши йому «Хай буде так!», пішли своїм шляхом. А Трита, теж сповнений радости, попрямував 
у своє житло.

Зустрівся тоді Трита з тими двома мудрецями, своїми братами, і запалав гнівом. Наділений величезною 
силою  подвижництва,  він  сказав  їм  кілька  грубих  слів  і  прокляв  їх:  «Позаяк,  спонукувані  спокусою 
привласнити худобу, ви обоє втекли геть, покинувши мене, то ви станете подобою своєю лютими вовками з 
гострими зубами, що безстрашно нишпорять лісом, прокляті мною за той нечестивий ваш учинок! І нащадки 
ваші будуть довгохвостими лісовими мавпами і ведмедями!». Після таких слів, сказаних Тритою, о володарю 
народів,  два  брата  його  постали погляду,  перетвореними в  такі  подоби,  внаслідок  тих  слів  правдоустого 
пустельника. Там також зробив омивання невимірний в обітницях Халаюдха. Роздавши там різні дарунки, він  
ушанував  двічінароджених.  Отже,  побачивши Удапану і  уславивши її  знову й  знову,  він  з  незасмученою 
душею відправився потім у Вінашану, теж розташовану на річці Сарасваті.

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

Р о з д і л  3 6
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Тоді Халаюдха, о царю, прибув у Вінашану, де Сарасваті пропала з виду через її ненависть до шудр і  

абхірів.7 Позаяк Сарасваті,  через ту ненависть, о кращий з роду Бгарати, зникла у тім місці,  мудреці тому 
постійно  називають  його  Вінашана  «Місце  зникнення».  Викупавшись  також  у  тому  святому  місці  на 
Сарасваті, могутній Баладева відправився потім у Субхуміку, розташовану на чудовому березі тої ж Сарасваті. 
Там миловидні апсари зі світлими обличчями постійно грають без утоми в бездоганні ігри. Там боги разом з 
гандхарвами, щомісяця, о володарю людей, приходять до місця священних омивань, яке часто відвідують і  
брахмани. Там можна було бачити гандхарвів і юрби апсар, тих, що зібралися разом, о царю, і які проводили 
час  собі  на  втіху,  як  їм  подобається.  Там  боги  й  покійні  предки  весело  розважалися,  усипані  постійно 
священними, чудовими квітами знову і знову, і разом з ними в’юнкі рослини також завжди були прикрашені 
квітами. Адже те місце, о царю, служить прекрасним майданчиком для ігор тих апсар, тому воно, розташоване 
на чудовому березі Сарасваті й називається Субхуміка «Чарівний куточок».

Зробивши там омивання  і  роздавши веле  багатства  брахманам,  герой з  роду Мадгу почув  звуки  тих 
чудових пісень і музичних інструментів. Побачив він також безліч тіней богів, гандхарвів і ракшасів, а потім 
син  Рохіні  попрямував  до  місця  священних  омивань  гандхарвів.  Там  багато  хто  з  гандхарвів,  очолених 
Вішвавасу  і  наділених  силою  подвижництва,  віддавалися  танцям,  грі  на  музичних  інструментах  і  співу,  
втішному для душі. Роздавши там усілякі багатства брахманам, а також кіз, овець, корів, мулів і верблюдів,  
золота й срібла,  наситивши при цьому двічінароджених і  догодивши їм дорогоцінними дарунками,  згідно 
їхньому бажанню, Халаюдха, нащадок роду Мадгу,  виступив звідти, супроводжуваний брахманами і ними  
уславлений. З того святого місця, присвяченого гандхарвам, міцнорукий приборкувач ворогів, прикрашений 
однієї сережкою, відправився до прославленого місця священних омивань Гаргасротасу, де Гарга,8 з душею, 
очищеною  глибоким  зосередженням,  шляхом  посиленого  покаяння  засвоїв  був  шлях  пізнання  часу  і  
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відхилення світил. Грізні й сприятливі знамення, о Джанамеджайє, були визначені ним, великим душею, на  
прекрасному місці  священних омивань Сарасваті.  І  за  його ім’ям,  те  святе місце називається Гаргасротас 
«Джерело Гарги».

Там мудреці, які суворо дотримуються обітниць, о царю, постійно прислужували Гарзі, великому долею 
своєю, заради отримання пізнання часу, о володарю! Змащений білою сандаловою маззю, о великий царю, 
Баладева, відправившись туди,  роздав, відповідно до приписів, багатства пустельникам, очищеним душею. 
Роздавши також усілякі страви двічінародженим, він, славетний, одягнений у синій одяг, відправився потім до 
місця священних омивань Шанкха. Там на березі Сарасваті, могутній герой із зображенням пальми на його 
прапорі,  побачив величезне дерево Магашанкху («Великий скарб»),  високе як величезна  Меру і  виглядом 
подібне Білій горі (Шветагірі), відвідуване юрбами мудреців. Там жили якши, відьядхари, ракшаси, невимірні 
в прихованій силі, також і пішачи велесильні, й сіддхи, обчислювальні тисячами. Всі вони, відмовляючись од 
іншого виду їжі й дотримуючи обітниць і посту, тішилися щораз у належний час плодами того володаря лісу. І  
щораз, по дотриманні тих постів вони, розділившись на окремі гурти, мандрували усюди, невидимі для людей,  
о туре серед мужів!

Так, о володарю людей, відоме те дерево лісу у всьому цьому світі! Там же розташоване і прославлене у  
світі,  вільне від скверни місце священних омивань на Сарасваті.  І  роздавши в тому святому місці  гідним  
особам посудини, зроблені з міді й заліза, і різний одяг, той тигр з роду Яду,  збройний плугом, ушанував  
двічінароджених і сам був ушанований у відповідь подвижниками. Потім, о царю, Халаюдха відправився у 
священну  Двайтавану.  Прибувши  туди,  Баладева  побачив  пустельників,  одягнених  у  різний  одяг.  
Викупавшись  у  священних  водах,  він  ушанував  двічінароджених.  Роздавши  брахманам  різні  предмети 
задоволень, Баладева потім, о царю, проїхав далі південним берегом Сарасваті. Проїхавши не дуже далеко, 
міцнорукий  і  славетний  Ачьюта,  справедливий  душею,  попрямував  потім  до  місця  священних  омивань 
Нагадханвану.

Повне зміями, о великий царю, воно було місцеперебуванням царя змій Васукі, величного блиском. Там 
перебували  чотирнадцять  тисяч  мудреців  і  сіддхів.  Там  боги,  колись  з’явившись  разом,  присвятили, 
відповідно до приписів, найчудовішого зі змій Васукі царем усіх змій. Там не було страху перед зміями, о  
каураво! Там же роздавши, як належить, багато коштовностей брахманам, Баладева, сяйливий своїм блиском, 
рушив потім, о царю, у східному напрямку. Сповнений радости, викупавшись безліч разів у всіх тих місцях 
священних омивань,  роздавши багатства  двічінародженим,  Халаюдха  проминув  подвижників.  Привітавши 
юрби тамтешніх мудреців,  Рама,  озброєний плугом,  знову направився до того великого місця  священних 
омивань, відвідуваного мудрецями, де Сарасваті знову повертає на схід, ― щоб висловити повагу шляхетним 
мудрецям,  які  живуть  у лісі  Найміша.  І,  побачивши там ту кращу з рік,  що повернула  свою течію,  Балу 
(Баладева), озброєний плугом і змащений білою сандаловою маззю, дуже здивувався, о царю!

Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Чому, о брахмане, Сарасваті повернула свою течію у східному напрямку? Я хочу, щоб ти розповів мені  

про все це, о найкращий з усіх жерців-адхварью! Чому нащадок роду Яду був там здивувався? І яким це робом 
краща з рік змінила свій плин, о найперший з двічінароджених?

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Колись,  у  часи Крітаюґи,  о  царю,  подвижники,  що живуть  у  лісі  Найміша,  були  зайняті  у  великому 

жертвопринесенні,  яке тривало дванадцять років.  Багато мудреців прийшло туди,  о царю! Проводячи час,  
відповідно до встановлених правил, при здійсненні жертовного обряду, блаженні мудреці ті, коли закінчилося  
дванадцятирічне жертвопринесення в Найміші, відправилися численною юрбою до місць священних омивань.  
І  внаслідок  великої  кількости  мудреців,  о  володарю народів,  святі  місця  на  південному березі  Сарасваті  
виглядали подібно містам. Вони ж, найперші з двічінароджених, о тигре серед людей, палаючи бажанням 
знайти блаженство у святих місцях, розташувалися на березі ріки аж до меж Самантапанчаки. У той час як ті  
пустельники,  очищені  душею,  робили  узливання  священному  вогню,  всі  сторони  світу,  здавалося,  були  
наповнені, крім висхідного диму, також і голосними звуками читання Вед. І від блискаючих усюди жертовних 
вогнів, над якими відбувалися тими мудрецями шляхетними узливання пряженим маслом, та найкраща з рік  
виглядала тоді дуже красно. Подвижники валакхільї, о великий царю, та інші — ашмакутти, дантолукхаліни, а  
також сампракшали,9 та ще інші подвижники, такі що харчуються повітрям, або живуть водою, чи харчуються  
сухим листям дерев, а також інші, які дотримуються різних обітниць, або лежать на сирій землі, — всі ті  
пустельники з’явилися до того місця поблизу Сарасваті, змушуючи сяяти красою кращу з річок, як небожителі 
своєю присутністю наділяли красою небесну Ґангу.

Слідом  за  ними  туди  прийшли  мудреці,  досвідчені  в  здійсненні  жертовних  обрядів.  Дотримуючись 
великої  обітниці,  вони,  однак,  не  могли  знайти  достатньо  місця  на  Курукшетрі.  Вимірявши  для  цього 
священними  шнурами  невелику  ділянку  землі,  вони  зробили  узливання  священному  вогню  й  різні  інші 
жертовні  обряди.  Тоді  ріка  Сарасваті  побачила,  о  царю,  те  юрмище мудреців,  які  впали в  розпач і  були 
занурені у турботи про те, як отримати більш велику ділянку для здійснення своїх обрядів. Заради них вона, 
краща з рік, повернулася туди, утворивши для себе безліч заток, з жалю до мудреців, які віддалися святому 
подвижництву, о Джанамеджайє! І, повернувши так заради них свою течію, о царю царів, Сарасваті, краща з 
рік, знову потекла в західному напрямку, як би промовивши: «Зробивши прихід їх не даремним, я повинна 
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знову піти звідси!». Такий дивний подвиг, о царю, вчинила тоді велика ріка. Саме так, о великий царю, були 
утворені затоки в Найміші. Там, на Курукшетрі, о найперший з роду Куру, зроби розкішні жертовні обряди!

Побачивши ті численні затоки і ту ріку, що повернула там свій плин, здивування охопило шляхетного 
Раму.  Викупавшись  у  тих  святих  місцях,  як  слід,  і  роздавши  дарунки  та  усілякі  предмети  побуту 
двічінародженим,  той  нащадок  роду  Яду  запропонував  різну  їжу  та  напої  брахманам.  Шанований 
двічінародженими,  Балу,  о  царю,  відправився  потім  у  найкраще  місце  священних  омивань  на  Сарасваті  
Саптасарасвату.  Його  населяли  численні  зграї  пернатих.  Воно  буяло  деревами  бадарі,  інгуда,  кашмарья, 
плакша, ашваттха, вібхітака, панаса та палаша, каріра й пілу, а також чіпкими й кучерявими рослинами, що  
ростуть по берегах Сарасваті. Воно було прикрашене також гаями парушака, деревами більва та амратака,  
заростями чагарнику атімуктака і деревами паріджата. Привабливе й чарівне, втішне для душі, воно буяло 
лісами  бананових  пальм.  Його  відвідували  різного  штибу  пустельники,  такі  як  повітроїдці  або  ті  які  
харчуються лише водою, плодами або листям, чи такі, які харчуються неочищеними зерном, розмоловши його 
зубами  або  лущачи  каменями,  і  такі,  які  називаються  ванейями  («лісові»).  І  його  оголошували  звуками 
читання Вед, воно повнилося сотнями стад усяких тварин і ретельно відвідувалося людьми незлобивими й  
відданими справедливості.  І  Халаюдха прибув  у те місце священних омивань Саптасарасвату,  де великий  
пустельник Манканака 10 віддавався покаянню і був увінчаний успіхами.

Так вістить розділ тридцять шостий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 7
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Чому  те  святе  місце  називається  Саптасарасвата?  І  хто  був  пустельник  Манканака?  Чому  він,  

благодатний, мав успіхи в подвижництві? І яких дотримувався обітниць і постів? У чиєму роду він народився?  
І  які  науки  ним були вивчені,  о  кращий з двічінароджених? Про це я бажаю почути  належним чином,  о 
найперший з двічінароджених!

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
О царю, існують сім Сарасваті, якими оточений цей всесвіт! Адже де б Сарасваті не викликалася тими,  

хто наділений прихованою міццю, там усюди вона з’являлася. Сарасваті відома під сімома назвами: Супрабха,  
Канчанакши, Вішала, Манасахрада, Огхаваті, Сувену і Вімалодака. Колись, найвищим Прабатьком (Брахма) 
чинилося велике жертвопринесення. І в той час як відбувався той жертовний обряд на відведеній ділянці, туди  
прийшло багато двічінароджених. Коли лунали милостиві побажання щасливого дня і чисті звуки читання  
Вед, самі боги стривожилися тоді при спогляданні жертовного обряду. Там же, о великий царю, Прабатько  
був  присвячений охоронцем того обряду.  Коли відбувалося  тривале жертвопринесення,  що обіцяє успіх  і  
виконання всіх бажань, там були присутні брахмани, обізнані на законі й мирській користі. Варто було їм  
подумати про речі, яких вони потребували, як ті, о царю царів, відразу з’являлися перед двічінародженими, 
що робили жертовний обряд. Там співали гандхарви й танцювали апсари, зібравшись у гурти.  Вони грали  
чинно  на  чудових  музичних  інструментах.  Багатством  усіляких  припасів  на  тім  жертвопринесенні  були 
задоволені самі боги. Навіть вони вельми здивувалися. А що вже ректи про істот людських!

І коли відбувалося те жертвопринесення в Пушкарі у присутності Прабатька, мудреці, о царю, казали: 
«Це жертвопринесення не обіцяє великих нагород, бо не видно тут кращої з рік — Сарасваті!». Почувши ті  
слова,  божественний  Брахма  з  радістю  згадав  тоді  про  Сарасваті.  І  викликана  в  Пушкарі  Прабатьком,  
зайнятим у жертвопринесенні, Сарасваті, о царю царів, з’явилася там за назвою Супрабха «Гарна блиском». 
Побачивши Сарасваті,  яка  так  швидко  вшанувала  присутністю Прабатька,  пустельники  тоді  ушанували  з  
більшою  ретельністю  той  жертовний  обряд.  Так  краща  з  рік  ―  Сарасваті  з’явилася  в  Пушкарі  заради 
Прабатька й заради задоволення пустельників. Іншим разом, о царю, пустельники, зібравшись усі в Найміші,  
оселилися там. Приємні бесіди велися там про Веди, о володарю людей! Там же перебували пустельники,  
знавці різних питань священного писання. Зібравшись разом, пустельники ті згадали про Сарасваті. І коли, о  
великий царю, подумали про неї мудреці, які вчинили жертовний обряд, благословенна й священна Сарасваті 
з’явилася в Найміші, о володарю царів, щоб надати допомогу шляхетним пустельникам, тим, що зібралися 
при здійсненні жертовного обряду, і стала називатися Канчанакши «Золотоока». Так з’явилася там краща з  
річок, шанована всіма, о нащадку Бгарати!

У той час як цар Гайя робив велике жертвопринесення в Гаї, краща з рік, Сарасваті, була викликана на  
той  жертовний  обряд.  Тамтешні  мудреці,  які  дотримуються  суворих  обітниць,  назвали  її  в  Гаї  Вішалою 
«Велика». І та річка швидко тече зі схилу Хімавана. Також, коли відбувалося жертвопринесення Ауддалакі,11 о 
нащадку Бгарати, багато пустельників зібралося тоді звідусіль. Воно відбувалося на святому місці, у північній 
частині Косали, о царю! І перед тим як було почате жертвопринесення шляхетним Ауддалакі, він подумав про  
Сарасваті.  І  краща  з  рік  з’явилася  в  тому  місці  заради  тих  мудреців.  Шанована  юрмами  пустельників,  
одягнених ув одяг з кори і шкури антилоп, вона стала називатися Манограда «Подумки викликана річка», бо  
була викликана ними подумки. Також, коли на священному Рішабхадвіпі («Острів Рішабхи»), відвідуваного 
царственими  мудрецями,  відбувалося  жертвопринесення  на  Курукшетрі  шляхетним  Куру,  краща  з  рік,  
благословенна Сарасваті, з’явилася там за назвою Сувену «Красноплинна». Також викликана, о царю царів, 
шляхетним Васіштхою, який слугував Куру при жертовному обряді, Сарасваті, повна чудових вод, з’явилася  
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на Курукшетрі  за  назвою Огхаваті  «Проточна».  Також коли Дакша робив жертвопринесення  біля джерел 
Ґанги,  благодатна  Сарасваті,  викликана  Брахмою,  який  знову  творив  жертовний  обряд  біля  підніжжя 
священної  гори  Хімавана,  з’явилася  там  за  назвою  Вімалода  «Чистоводна».  Всі  ті  сім  рік  стеклися  й 
з’єдналися воєдино в тім місці священних омивань куди прибув Баладева. Тому те святе місце відоме на Землі  
за назвою Саптасарасвата «Місце злиття семи Сарасваті».

Отже, тобі розказано про сім Сарасваті, згідно їхнім назвам, а також повідомлено про святе місце, назване 
Саптасарасвата. Слухай тепер, о царю, про великий забавний подвиг Манканаки, що з дитинства вів життя 
брахмачарина. Одного разу, коли він робив омивання в річці, він випадково побачив там жінку із сяючими 
куточками очей і бездоганно складену, о нащадку Бгарати, яка купалася у воді зовсім оголена. Побачивши її, о  
великий царю, в мудреця витекло сім’я у воду Сарасваті. Великий подвижник узяв те сім’я і поклав його у  
глиняну посудину. Знаходячись у посудині, воно розділилося на сім частин. І там народилися сім мудреців, од  
яких відбулися сонми марутів. Ці семеро були суть:  Ваювега, Ваюбала, Ваюхан, Ваюмандала, Ваюджвала, 
Ваюретас і Ваючакра, сповнений сили. Так народилися ці прабатьки різних марутів.

Слухай тепер, о володарю царів, про іншу дивну подію найчудовішу на Землі, — про вчинок великого 
мудреця, добре відомого в трьох світах. Колись Манканака, успішний у подвижництві, як ми чули, о царю,  
випадково  уколовся  рукою  об  вістря  листя  трави  куша.  У  нього  з  рани  виступив  трав’яний  сік  замість 
червоної крови. Він же, побачивши трав’яний сік, зрадів і  почав танцювати навколо того місця.  Коли він  
танцював там, усе, рухоме й нерухоме теж почало танцювати, о герою, спантеличене його прихованою міццю. 
Тоді боги на чолі з Брахмою, о царю, і мудреці, багаті подвигами, сповістили Магадеву про вчинок мудреця 
Манканаки, о володарю людей! І вони сказали йому: «Зволь, о божественний, зробити так, щоб цей мудрець  
припинив танцювати!». Тоді бог Магадева побачивши пустельника, сповненого великої радости, з бажання 
зробити добро богам, звернувся до нього зі словами: «Агов, брахмане, знавцю законів, чому ти танцюєш? Що 
це за важлива причина такої радости твоєї, о найперший з пустельників, чому ти, будучи сам праведником, що 
прямує шляхом закону, дієш у такий спосіб, о найчудовіший з двічінароджених?».

М у д р е ц ь  в і д п о в і в :
Хіба ти не бачиш, о брахмане, що стікає трав’яний сік з моєї пораненої руки? Бачачи це, я й танцюю від  

великої радости, о володарю!
Сміючись  над  мудрецем,  спантеличеним  жагучим  поривом,  бог  сказав  йому:  «Я  взагалі  не  дивуюся  

цьому, о брахмане! Подивися на мене!». Сказавши так найпершому з пустельників, Магадева, обдарований 
винахідливим розумом, о володарю царів, ударив свій великий палець кінчиком іншого пальця. І внаслідок  
цього, о царю, з рани виступив попіл, видом подібний до снігу. Побачивши це, мудрець, засоромившись, о  
царю, упав до ніг божества.

М у д р е ц ь  м о в и в :
Я не думаю, що ти ― інша велика, верховна істота, крім бога Рудри! Ти ― притулок всесвіту з його 

богами та асурами, о Носію тризубця! Мудрі речуть, що цей всесвіт створений тобою! При загибелі світу все  
суще знову входить у тебе ж! Ти не можеш бути упізнаний навіть богами, а як же це може бути зроблено 
мною? У тобі доступні для огляду всі боги із Брахмою на чолі, о бездоганний! Ти є все! Ти творець богів, і ти  
той, хто допустив їхнє створення! З твоєї милості всі боги віддаються тут радості й не відчувають страху!».

Так власкавив Магадеву мудрець, схилившись перед ним, і промовив: «О благодатний, з твоєї милості  
нехай мої аскетичні заслуги не зменшаться!». І тоді бог з радісним серцем знову сказав мудрецеві: «Нехай 
подвижництво твоє, о брахмане, зросте тисячократно з моєї милості! Я теж буду завжди жити разом з тобою в  
цім  ашрамі!  Тій  людині,  що  буде  шанувати  мене  в  цьому  святому  місці  Саптасарасваті,  —  тій,  нічого 
недосяжного не буде тут і в іншому світі! Такі, без сумніву, відправляться після смерті у потойбічний світ,  
названий Сарасвата!». Такі діяння Манканаки, наділеного великим блиском. Адже він був сином, породженим 
богом вітру від жінки-родички.12

Так вістить розділ тридцять сьомий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 8
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Провівши там одну ніч, Рама, озброєний плугом, ушанував усіх в ашрамі і висловив найглибшу повагу 

Манканаці. Роздавши дарунки двічінародженим і провівши ту ніч, Халаюдха був сам ушанований юрбами  
пустельників. Вставши вранці, Рама попрощався з усіма пустельниками, потім, доторкнувшись до святої води, 
він, сповнений могутньої сили, відправився поспішно до інших місць священних омивань. І Халаюдха прибув  
тоді у святе місце Аушанаса. Воно також називається Капаламочана, де був урятований великий пустельник 
Маходара. Колись, о царю, Рама (син Дашаратхи) убив ракшаса. І величезна голова його, кинута Рамою, о 
великий царю, упавши на стегно Маходари, пристала до нього. Зробивши омивання у тому святому місці,  
пустельник звільнився від того тягаря. Там колись шляхетний Кавья віддавався аскетичному покаянню. Це 
там, ціла наука політики й морального поводження розкрилася йому, великому душею, в істинному світлі.  
Перебуваючи там, Кавья міркував про війну дайтьїв і данавів з богами. Прибувши в те краще й найчудовіше 
місце священних омивань, Баладева, о царю, дав, як личить, веле багатства шляхетним брахманам.

Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
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Чому те місце називається Капаламочана, де великий пустельник звільнився від голови ракшаса? З якої 
причини і яким робом та голова пристала до нього?

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Колись шляхетний Рагхава  (епітет Рами),  що жив якийсь час  у  лісі  Дандака,13 о  тигре серед царів, 

винищував там ракшасів. У Джанастхані він відітнув голову злобливому ракшасу гостро відточеною стрілою 
із бритвоподібним наконечником. І вона впала в густому лісі.  Вона наткнулася на стегно Маходари, який 
випадково блукав  лісом. Пробивши кістку у стегні,  о царю, вона тоді  застрягла там. Через ту голову,  що 
пристала до стегна,  двічінароджений той,  обдарований великим розумом,  не міг без зусиль приходити до  
місць священних омивань та інших святих місць. Змучений сильним болем і смердючими виділеннями, що  
сочиться зі стегна, великий пустельник відвідав одне за одним усі місця священних омивань на Землі, як ми  
чули.  Відвідавши  всі  ріки,  а  також  океани  й  викупавшись  у  всіх  місцях  священних  омивань,  великий 
пустельник не одержав порятунку від того лиха. Тоді він розповів про свої страждання багатьом мудрецям,  
очищеним душею. І тут володар брахманів почув від пустельників важливі за значенням слова, про найкраще 
з місць священних омивань на Сарасваті, відомому за назвою Аушанаса, здатному рятувати від усіх пороків і 
яке було незрівнянним полем для отриманням доброчесних заслуг.

Тоді двічінароджений той відправився туди, до місця священних омивань Аушанаса. Коли він викупався  
у святому місці Аушанасі, голова ракшаса, звільнивши стегно, упала у воду. І вільний від недуги, о царю,  
очищений душею й зі змитими гріхами, Маходара вельми задоволений повернувся у свою оселю, досягши 
своєї мети. Звільнившись таким чином, великий подвижник, повернувшись у свою священну оселю, розповів  
тоді про все тим мудрецям, очищеним душею. Зібравшись разом, вони, почувши слова його, дали тоді,  о  
милостивий, тому місцю священних омивань назву Капаламочана «Місце порятунку від черепа». Роздавши 
там численні дарунки брахманам і ушанувавши їх, герой з роду Мадгу, найкращий з врішніїв, відправився  
потім в ашрам мудреця Рушанги. Там колись віддавався суворому покаянню Арштішена,14 о нащадку Бгарати! 
Там знайшов становище брахмана великий пустельник Вішвамитра, який раніше був кшатрієм.

Оточений брахманами, Халадхара («Плугоносець»), сяючи красою, відправився потім туди, о царю царів, 
де Рушангу колись покинув своє тіло. Рушангу був старим брахманом, який постійно віддавався аскетичному 
покаянню, о нащадку Бгарати! Вирішивши покинути своє тіло, він довго й по різному міркував про це. Потім,  
закликавши всіх своїх синів, Рушангу, наділений величезною силою подвижництва, сказав їм: «Доставте мене 
до  святого  місця  Прітхудаки!».  Знаючи,  що  Рушангу  в  похилому  віці,  подвижники  ті  доставили  того 
пустельника до місця священних омивань на Сарасваті. Доставлений синами до священної Сарасваті, оточеної  
сотнями місць для омивань і  населеної,  по  берегах,  юрбами брахманів,  той великий подвижник,  о  царю,  
викупався там, відповідно до приписів.  Відаючи про гідності  місць священних омивань,  він,  найкращий з  
мудреців, дуже задоволений, о тигре серед людей, сказав так усім синам своїм, що прислужували йому: «Той,  
хто покине своє тіло в Прітхудаці, на північному березі Сарасваті, вимовляючи про себе священні мантри, 
ніколи не буде засмучуватися при думці про наближення смерти!».

Доторкнувшись там до води й викупавшись у ній, Халаюдха, справедливий душею, роздав веле багатства  
брахманам, сам цілком відданий їм. Сповнений величезної сили й доблесті, Балабхадра («чиїм благом є сила») 
відправився потім туди, де божественний Прабатько світу створив світи, де Арштішена, твердий ув обітницях,  
найперший з мудреців, о кауравьє,  суворим покаянням досяг, о царю, становища брахмана, де царствений  
мудрець  Синдхудвіпа,15 і  великий  подвижник  Девапі,  і  блаженний,  великий  пустельник  Вішвамитра, 
наділений  шаленою  прихованою  міццю  та  величезною  силою  подвижництва  й  покаяння,  також  досягли 
становища брахмана.

Так вістить розділ тридцять восьмий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3 9
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Чому благодатний Арштішена піддавав себе суворому аскетичному покаянню? І яким чином Синдхудвіпа 

досяг  тоді  становища  брахмана?  Яким  чином  також  Девапі,  о  брахмане,  і  Вішвамитра,  о  найчудовіший,  
досягли такого становища? Про все це розповідай мені, о благодатний! Бо ж велику маю цікавість!

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Колись, у часи Крітаюґи, о царю, був найперший з двічінароджених Арштішена. Живучи в родині свого  

наставника,  він  постійно  віддавався  лише  своєму навчанню.  Хоча,  о  царю,  він  і  жив  постійно  в  родині  
наставника свого, він не опанував до кінця жодною з наук, а також і Ведами, о володарю народів! Сильно  
пригнічений,  о  царю,  великий подвижник віддався  тоді  суворому аскетичному покаянню.  Внаслідок того 
покаяння він осяг Веди, не порівнянні з іншими науками. Маючи велику вченість і знання Вед, він, найкращий 
з мудреців, мав успіх у тому місці священних омивань. І той великий подвижник дав там три дарунки. Він 
сказав: «Починаючи із сьогоднішнього дня, людина, яка викупалася в цьому місці священних омивань великої 
ріки Сарасваті, одержить найбільший плід від жертвопринесення коня! Починаючи із цього дня не буде у  
нього тут страху перед зміями й дикими звірами. Крім того, незначними зусиллями він досягне тут більших 
результатів!».  Сказавши так,  той пустельник,  великий прихованою міццю, відправився на Третє небо.  Так  
благодатний Арштішена, сповнений величезної сили, був увінчаний успіхами.
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Тоді  ж,  у  тому самому місці  священних  омивань  Синдхудвіпа,  сповнений  величезної  сили,  а  також 
Девапі, о великий царю, досягли високого становища брахмана. Також і син Кушики, о сину мій, постійно  
зайнятий подвижництвом і приборканий в почуттях, досяг становища брахмана завдяки тому, що ретельно 
віддавався аскетичному покаянню. Був колись великий кшатрій, прославлений у світі під ім’ям Гадхи. У нього 
був син, о царю, Вішвамитра, сповнений доблести. Той цар Каушика (Гадхи), о сину мій, став, як відомо, 
великим  подвижником.  Наділений  величезною  силою  подвижництва,  він  задумав  помазати  на  трон 
Вішвамитру,  а сам вирішив залишити своє тіло.  Піддані  ж його,  схилившись перед ним, сказали:  «Ти не  
повинен іти, о велемудрий, але охороняй нас від великої небезпеки!». На такі слова, звернені до нього, Гадхи 
тоді  промовив у  відповідь  своїм підданим:  «Охоронцем усьому всесвіту стане мій син!».  Сказавши так і  
звівши потім Вішвамитру на трон, Гадхи, о царю, відправився на Третє небо, а Вішвамитра став царем. Однак 
він не міг охороняти Землю, навіть докладаючи великих зусиль.

Тоді цар той почув про велику небезпеку для його країни від ракшасів. У супроводі війська, з чотирьох 
видів,  він виступив з міста.  Пройшовши довгий шлях,  він досяг оселі  Васіштхи. Ті  війська його,  о царю,  
заподіяли там багато зла. І ось, коли божественний брахман Васіштха прийшов у свій ашрам, він побачив там,  
що весь  великий ліс  піддається руйнуванню.  Тоді  Васіштха,  найперший з  пустельників,  о  великий царю, 
сильно розгнівався на Вішвамитру. І він звелів своїй корові, яка виконує усі бажання: «Створи мені страшних  
шабарів!».  Після таких слів,  звернених до неї,  корова створила безліч людей, страшних виглядом. І вони, 
підступивши  до  війська  Вішвамитри,  почали  знищувати  його  з  усіх  боків.  Бачачи  це,  військо  кинулося  
навтікача.  Однак  же  Вішвамитра,  син  Гадхи,  вважаючи подвижництво  найвищою метою,  спрямував  свої  
думки на аскетичне покаяння. І в цьому найчудовішому місці священних омивань на Сарасваті, о царю, він  
глибоко зосередився думками, виснажуючи своє тіло обітницями та постами. Він харчувався лише водою, 
повітрям  і  опалими  листами.  Він  спав  на  сирій  землі,  а  також  дотримувався  інших  різних  обітниць  
запропонованих пустельникам.

Боги  ж  неодноразово  робили  спроби  перешкодити  його  обітницям.  Однак  розважливий  розум  його,  
великого душею, ніколи не відхилявся від прийнятої ним обітниці. І тоді, віддаючись із великою ретельністю 
різним видам аскетичного покаяння, син Гадхи став подібний до сонця своєю величчю. Коли Вішвамитра був  
наділений так аскетичними заслугами, подавець дарунків, Прабатько, що володіє великою прихованою міццю, 
вирішив  дати  йому  те,  що  гідне  дарунку.  І  він  вибрав  собі  такий  дарунок,  о  царю:  «Нехай  я  стану 
брахманом!».  «Хай  буде  так!»,  ― сказав  йому  Брахма,  Прабатько  усіх  світів.  І,  досягши суворим  своїм 
покаянням становища брахмана, велеславний Вішвамитра, задовольнивши своє бажання, мандрував по всій  
землі, подібно небожителеві.

Там, у найкращому місці священних омивань, Рама (Баладева) також дав, сповнений радости, о царю, 
дійних  корів,  візки  й  ложа,  одяг  і  прикраси,  відмінну  їжу  та  питво  найпершим  з  брахманів,  спершу 
ушанувавши їх як слід. Потім Рама, о царю, відправився в оселю Баки, розташовану неподалік, — туди, де, як  
чулисьмо, віддавався суворому аскетичному покаянню Далбхья Бака.

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

Р о з д і л  4 0
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Радість роду Яду ― Баладева, попрямував тоді в ашрам Баки, з багатьма місцями священних омивань, 

названих  Брахмайоні.16 Там  великий  подвижник  Далбхья  Бака,  о  царю,  зробив  жертовний  обряд, 
перетворивши подумки країну Дхрітараштри, сина Вічитравірьї,17 в узливання жертовному вогню. Надмірно 
суворим покаянням виснажуючи своє тіло, він,  справедливий душею і наділений прихованою міццю, став 
сповненим  великого  гніву.  Колись  мудреці,  які  жили  в  лісі  Найміша,  робили  дванадцятирічне 
жертвопринесення. І коли відбувалося воно, після завершення особливого жертовного обряду  Вішваджит,18 

мудреці відправилися в країну панчалів. Там мудреці ті попросили в їхнього правителя двадцять одне телятко, 
міцне і здорове, як винагороду за зроблений ними жертовний обряд. На це старий Бака сказав їм: «Розділіть  
цих тварин між собою! Віддавши цих тварин, я попрошу в найпершого царя дати мені інших!». Сказавши так, 
о царю, всім мудрецям, він, найкращий з брахманів, наділений прихованою міццю, відправився тоді в житло  
Дхрітараштри.  З’явившись  до  володаря  людей  Дхрітараштри,  Далбхья  попросив  у  нього  тварин.  Він  же, 
побачивши, що деякі його корови випадково здохли, о кращий з царів, у гніві сказав йому: «Забери негайно  
цих тварин, якщо бажаєш, о негідний брахмане!».

Почувши ці  слова,  мудрець  той,  знавець морального закону,  подумав  тоді:  «Овва,  воістину жорстокі 
слова,  сказані  мені на зборах!».  І,  подумавши трохи, він,  найперший з двічінароджених, сповнений гніву,  
спрямував  свої  думки  на  знищення  царя  Дхрітараштри.  Вирізавши шматки  м’яса  у  мертвих  тварин,  він,  
кращий з двічінароджених,  спершу приніс  їх  у жертву,  заради знищення царства володаря Дхрітараштри,  
розпаливши жертовний вогонь на місці священних омивань, розташованого на Сарасваті. Великий подвижник 
Бака  Далбхья,  який дотримувався  найбільших обітниць,  о  великий царю,  зробив потім жертовний обряд,  
перетворивши подумки царство Дхрітараштри на узливання вогню за допомогою тих шматків м’яса. Коли був  
завершений  той  страшний  жертовний  обряд,  відповідно  до  приписів,  царство  Дхрітараштри  почало  тоді 
занепадати,  о  царю!  І  справді,  о  володарю,  воно  виснажувалося,  як  починає  зникати  великий  ліс,  який 
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вирубується сокирою. Втрачаючи, воно ставало приреченим і безжиттєвим. Бачачи своє царство приреченим 
на загибель, той володар людей, о царю, був сильно пригноблений і поринув у міркування.

Спочатку, порадившись разом із брахманами, він почав докладати великих зусиль заради рятування від  
наслідків того жертовного обряду. Той цар, однак, залишався тоді в пригнобленому стані, і ті брахмани теж 
були глибоко засмучені, о царю! Коли нарешті цар виявився не в силі урятувати своє царство, о царю, він 
спитав там своїх віщунів про засіб порятунку,  о Джанамеджайє! Тоді віщуни сказали йому:  «Тобою було  
заподіяно зло у зв’язку з мертвими тваринами. І пустельник Бака робить жертовний обряд, перетворивши 
подумки твоє царство на узливання вогню за допомогою шматків м’яса тих тварин. Тому й великий збиток 
твоєму царству,  як тільки воно відчуває  на собі  дію жертовного обряду.  Це ― наслідок того аскетичного  
обряду.  Саме тому в тебе це велике нещастя! Іди, о царю, і вмилостив того мудреця біля вмістища вод на  
березі Сарасваті!».

Відправившись  тоді  до  берегів  Сарасваті,  цар  той  припав  головою до  землі  перед  подвижником  і  з  
шанобливо складеними долонями, о туре з роду Бгарати, сказав Баці: «Я вмилостивлю тебе, о благодатний, 
пробач мені образливий вчинок! Я нещасний, з розумом, торкнутим дурістю, піддався жадібності! Ти ― мій 
притулок!  Ти  ―  мій  заступник!  Зволь  зробити  мені  милість!».  Побачивши  його,  який  так  ремствував  з 
почуттями,  пригніченими горем,  Бака  пожалів  його  і  звільнив його царство.  Сам же  мудрець  залишився  
задоволений ним,  відринувши  збуджений  гнів  свій.  І  заради  звільнення  царства  Дхрітараштри,  він  знову 
зробив  жертовне  узливання  вогню.  Звільнивши  тоді  царство  від  нещасть  і  одержавши  в  дарунок  багато 
тварин,  він  з  радісною душею  відправився  знову  в  ліс  Найміша.  Також  і  шляхетний  цар  Дхрітараштра,  
справедливий душею, зі спокійним серцем повернувся у своє місто, повне успіху.

У тому місці священних омивань, о великий царю, Бріхаспаті, обдарований піднесеним розумом, заради 
приниження  асурів  і  піднесення  небожителів  також  зробив  узливання  жертовному  вогню  за  допомогою 
шматків  м’яса.  Внаслідок  цього  асури  почали  зменшуватися  в  числі  і  були  навіть  розтрощені  богами,  
пихатими перемогою в  бою.  Давши,  відповідно  до  приписів,  брахманам  коней,  і  слонів,  візки  запряжені  
мулами, перли дорогоцінні, багатства й зерна удосталь, велеславний і міцнорукий Рама відправився потім до 
місця священних омивань за назвою Яята, о царю земний! І там, о великий царю, під час жертвопринесення  
Яяті, сина Нахуші, Сарасваті зробила молоко і пряжене масло. І той тигр серед людей, Яяті, володар земний,  
зробивши там жертвопринесення, радісний відправився на небо і знайшов там багато блаженних світів.

Там же у святому місці Яяті, о царю, коли Яяті ще раз зробив жертовний обряд, швидкоплинна Сарасваті 
дала шляхетним брахманам усе, що було предметом їхнього бажання. І де б який брахман чого б не побажав,  
усюди  там,  краща з  річок,  надавала кожному предмети задоволень найрізноманітніших смаків.  Там боги,  
разом з гандхарвами були всі задоволені розкошами чиненого жертвопринесення. Що ж до самих людей, то  
вони були сповнені подиву,  коли побачили те багатство жертвопринесення. Шляхетний Баладева, з душею  
приборканою,  смиренний  і  очищений  духовно,  із  зображенням  пальми  на  його  прапорі,  відзначений 
найбільшою  справедливістю  й  постійний  подавець  найцінніших  дарунків,  відправився  тоді  до  місця  
священних омивань Васіштхапаваха («переправа Васіштхи»), де течія ріки дуже швидка.

Так вістить розділ сороковий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 1
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Чому теє святе джерело Васіштхи має швидку течію? І з якої причини найперша з рік переправила на собі  

того  мудреця  Васіштху?  З  ким  і  з  якої  причини  була  у  нього  суперечка,  о  володарю?  Запитую  тебе,  о  
велемудрий, повідж мені про усе, бо я не можу насититися слухаючи тебе! Розповідай же!

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Між Вішвамитрою і  мудрецем Васіштхою виникла  велика  ворожнеча,  о  нащадку Бгарати,  викликана 

їхнім суперництвом у подвижництві,  о царю! Була  у Васіштхи велика оселя на місці  священних омивань  
Стхану,  на східному березі Сарасваті,  а на західному березі річки була оселя мудрого Вішвамитри. Там у 
святому місці Стхану Магадева, о великий царю, віддавався суворому аскетичному покаянню. Там про ті,  
страшно суворі його подвиги, все ще говорять мудреці. Зробивши там жертвопринесення і вшанувавши ріку  
Сарасваті,  божественний  Стхану  заснував  ту  тіртху,  відому  за  назвою  Стханутіртха  «Місце  священних 
омивань Стхану», о володарю! Там у святому місці колись, усі боги, о володарю людей, присвятили Сканду,  
нищителя ворогів небожителів, на верховну посаду ватажка своїх військ. У тому місці священних омивань на 
Сарасваті великий пустельник Вішвамитра силою суворого свого покаяння примусив Васіштху з’явитися до  
нього. Слухай же про теє.

Два подвижники, Вішвамитра і Васіштха, о нащадку Бгарати, щодня серйозно суперничали один з одним 
у  своїй  перевазі  щодо  подвижництва.  Великий  пустельник  Вішвамитра,  палав  сильними  ревнощами, 
побачивши  приховану  силу  Васіштхи,  і  поринув  у  роздуми  з  цього  приводу.  Хоча  й  був  він  відданий 
виконанню свого обов’язку,  однак рішення,  прийняте  ним,  о  нащадку Бгарати,  було  таке:  «Ця  Сарасваті  
швидко доставить мені, силою своєї течії, подвижника Васіштху, кращого з читців гімнів пошепки. Коли він 
прибуде сюди, я, без сумніву,  уб’ю його, найпершого з двічінароджених!».  Так вирішивши, прославлений 
великий пустельник Вішвамитра, очі якого почервоніли від гніву, подумав про найкращу з рік. І, викликана 
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так у пам’яті пустельником, вона прийшла в сильне хвилювання. Прекрасна жінка та, чий вигляд прийняла 
ріка, визнала того пустельника, сповненого великої сили й сильного гніву.  Бліда й тремтяча, із шанобливо 
складеними руками, Сарасваті стала тоді перед кращим з пустельників ― Вішвамитрою. Далебі, вона була  
сильно охоплена горем, подібно жінці, що втратила свого могутнього володаря. «Що я повинна зробити для  
тебе?», ― промовила вона найкращому з пустельників.

Збуджений гнівом, пустельник сказав їй у відповідь: «Швидко приведи сюди Васіштху,  так щоб я міг 
убити  його  сьогодні!».  Почувши  ті  слова,  річка  сильно  стривожилася.  Склавши  шанобливо руки,  вона  з 
лотосоподібними очима почала сильно тремтіти зі страху,  мов ліана з міцним корінням, розхитана вітром.  
Побачивши її в такому стані, тремтячою, із шанобливо складеними долонями, Вішвамитра у гніві сказав їй:  
«Швидко  достав  мені  Васіштху!».  І  краща  з  рік,  дуже  перелякана,  о  нащадку  Бгарати,  подумала  тоді,  
страшачись прокльону обох: що ж це буде? З’явившись до Васіштхи, краща з рік передала йому те, про що їй 
було  сказано  мудрим  Вішвамитрою.  Дійсно,  побоюючись  прокльону  обох,  вона  тремтіла  знову  і  знову.  
Роздумуючи про тяжке прокляття, яке може осягнути її, вона відчувала сильний страх, котрий вселяли обидва 
мудреця. І, бачачи її немічною та блідою, охопленою тривогою, справедливий душею Васіштха, найкращий з 
двоногих, о царю, промовив їй: «Рятуй себе, о найчудовіша з рік! Переправ мене, о швидкоплинна, інакше 
Вішвамитра  прокляне  тебе.  Не  сумнівайся  ж!».  Почувши  ті  слова  жалісливого  мудреця,  та  ріка  почала 
міркувати, о кауравьє, про те, як же діяти найбільш підхоже, щоб його переправити. І в неї народилася така  
думка: «Адже Васіштха постійно проявляє великий жаль до мене! І тому мною повинна бути зроблена йому 
добра послуга!». Бачачи тоді найкращого з мудреців Васіштху, о царю, що читає шепотом мантри на своєму 
березі й бачачи також сина Кушики Вішвамитру, зайнятого жертовним обрядом узливання вогню, Сарасваті 
подумала: «Саме це зручний випадок!». Потім вона, найперша з рік, силою своєї течії змила один зі своїх  
берегів. Завдяки тому що берег той був змитий, Васіштха був переправлений нею. Коли він переправлявся, о 
царю, Васіштха уславив Сарасваті такими словами: «З озера Прабатька ти береш свій початок, о Сарасвато!  
Весь  цей всесвіт  заповнений твоїми чудовими водами!  Проходячи  через  небесне  склепіння,  о  богине,  ти 
передаєш воду хмарам! І всі води — це ти! Ми вчимося завдяки твоїй прихильності! Ти — Пушті й Дьюті, 
Кірті й Сіддхи, Вріддхи й Ума! Ти — Мова, ти — Сваха! Весь цей всесвіт залежить од тебе! Це ти живеш в  
усіх істотах у чотирьох видах!».

Уславлена  так  великим  мудрецем,  Сарасваті,  о  царю,  швидко  переправила  того  брахмана  в  ашрам 
Вішвамитри й кілька разів повідомила йому про прибуття того пустельника. Побачивши його, приведеного до 
нього  Сарасваті,  Вішвамитра,  перейнятий  гнівом,  почав  шукати  тоді  зброю,  щоб  убити  Васіштху.  Але 
побачивши  його,  збудженого  гнівом,  ріка,  з  остраху  бути  свідком  і  співучасницею  убивства  брахмана, 
переправила  завбачливо  Васіштху  назад  на  східний  берег.  Вона  в  такий  спосіб  корилася  обом,  хоча  й 
обдурила  своїм  учинком  сина  Гадхи.  Побачивши  Васіштху,  найкращого  з  мудреців,  далеко,  обурений 
Вішвамитра, сповнений гніву, сказав тоді їй: «Позаяк ти, о найперша з рік, знову вчинила, обдуривши мене, то 
хай будеш ти, о чарівна, нести плином своїм кров, бажану для безлічі ракшасів!». І тоді, проклята мудрим  
Вішвамитрою Сарасваті, протягом цілого року несла свої води змішані з кров’ю. Мудреці та боги, гандхарви і  
апсари, бачачи Сарасваті в такому важкому стані, сповнилися великої скорботи. Таким чином, теє святе місце  
стало називатися у світі Васіштхапаваха «Переправа Васіштхи», о володарю людей! А згодом, найчудовіша з  
рік знову повернулася у свій, властивий їй стан.

Так вістить розділ сорок перший в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 2
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Проклята у гніві мудрим Вішвамитрою Сарасваті, протікаючи у тому сприятливому й найкращому місці 

священних омивань, несла кров своєю течією. Тоді, о царю, прийшли туди ракшаси, о нащадку Бгарати, і  
жили всі там щасливо, випиваючи ту кров з потоку.  Вельми задоволені тією кров’ю, щасливі й вільні від  
усяких тривог, вони танцювали й сміялися там, як ті, хто доброчесними заслугами досяг небес. І ось, через  
якийсь час, мудреці, багаті аскетичними подвигами, прийшли до Сарасваті, щоб відвідати місця священних  
омивань, о царю земний! Викупавшись у всіх святих місцях для омивань і отримавши найвищу радість, ті  
тури  серед пустельників  зажадали ще більших заслуг.  Найдосвідченіші,  вони відправилися потім до того 
святого місця, о царю, завдяки якому стала такою Сарасваті. Прибувши до того страшного місця священних 
омивань,  блаженні  побачили тоді  води Сарасваті,  змішані  з  кров’ю,  і  численних ракшасів,  які  пили її,  о 
найперший з царів! Побачивши тих ракшасів, о царю, пустельники ті, суворі в обітницях, доклали великих 
зусиль для рятування Сарасваті з такого важкого стану.

І  ті  блаженні,  що  дотримувалися  великих  обітниць,  викликавши  кращу з  рік,  сказали  їй  такі  слова:  
«Скажи, о чарівна, про причину, чому це озеро твоє опинилося в такому тяжкому стані? Почувши про теє, ми 
постараємося уберегти його».  Тоді вона, тремтлива,  розповіла про усе,  як було.  Бачачи її,  змучену горем,  
подвижники ті сказали їй: «Ми почули про причину. Ми почули також і про прокляття, що осягнуло тебе, о  
бездоганна! Всі подвижники зроблять те, що буде потрібно!». Сказавши так найчудовішій з рік, вони тоді,  
порадившись один з одним, промовили: «Всі ми позбавимо Сарасваті прокляття». І за їхнім словом, Сарасваті  
повернулася у свій звичайний стан, і води її стали чистими, як колись. Звільнена від прокльону, та краща з рік  
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виглядала блискуче,  як раніше. Бачачи води Сарасваті,  очищені пустельниками, ракшаси, що жили там, о  
царю, змучені голодом, зі  складеними у мольбі долонями сказали тоді  всім тим пустельникам, сповненим 
жалю, повторюючи знову і знову:  «Але ж усі  ми голодні! І ми відвернулися від вічної чесноти! А те, що 
гріховно у своїх учинках, не є виявленням нашого вільного бажання! Через погану вдачу і наші згубні діяння,  
а також внаслідок статевого збочення порочних наших дружин, ці наші дурні сторони зростають, тому ми 
стали  брахмаракшасами.19 Адже, як серед вайшьїв і шудр, також і кшатріїв, ті,  які ненавидять брахманів і  
шкодять їм, стають тут ракшасами. І ті, які нехтують наставником і жерцями, старшими у родині і старими, і  
взагалі живими істотами, стають ракшасами. Так виявіть же тут жаль до нас, о найкращі з двічінароджених! 
Адже ви в змозі визволити навіть світи!». Почувши їх слова, пустельники ті уславили велику ріку.  Заради  
порятунку  тих  ракшасів  вони,  зосереджені  у  своїх  думках,  промовили:  «Їжа,  опоганена  чханням  або  з  
хробаками і комахами, така, що може бути змішана із залишками їжі або з волоссям, притоптана, чи така, що 
може бути зіпсована або обнюхана собаками, — саме така повинна буде становити частку цих ракшасів! Тому  
людина вчена, обізнана на всьому цьому, має завжди уникати такої їжі. А той, хто буде їсти таку їжу, буде  
вважатися  споживачем  їжі  ракшасів!».  Очистивши  так  місце  священних  омивань,  мудреці  ті,  багаті 
аскетичними подвигами,  схилили  в  такий  спосіб  ту  річку до  рятування  тих  ракшасів.  Дізнавшись думку  
великих мудреців, та краща з рік змусила своє тіло прийняти нову форму, названу Аруна («Багряна»), о туре 
серед людей! І ракшаси ті, викупавшись у тій притоці її, Аруні, покинули свої тіла й відправилися на небо, бо,  
о великий царю, вона усунула гріх від убивства брахмана. З’ясувавши все це, цар богів Індра, Звершник ста 
жертвопринесень,  викупався  в  тому найкращому з  місць священних омивань і  звільнився від найтяжчого 
гріха.

Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Чому божественний Шакра прийняв на себе гріх убивства брахмана? І яким чином, викупавшись у тім 

місці священних омивань, він очистився від скверни?
В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Слухай цю історію, як усе відбулося, о володарю людей! Почуй те, як Васава колись порушив свою угоду 

з Намучи. Асур Намучи, відчуваючи страх перед Васавою, увійшов у промінь Сонця. Індра тоді уклав дружбу 
з ним і так домовився, сказавши: «О найперший з асурів, ні мокрим предметом, ні сухим, ні вночі, ні вдень я  
не вб’ю тебе, о друже мій, і клянуся тобі, що це суща правда!». Уклавши таку угоду, володар Васава потім  
створив  туман  і  відсік,  о  царю,  голову  Намучи  піною  вод  замість  зброї.  Тоді  відсічена  голова  Намучи 
переслідувала  Шакру  ззаду,  говорячи  близько  від  нього:  «Агов,  вбивце  друга!  О  лиходію!».  Так 
переслідуваний тією головою знову і знову, Індра, з’явившись до Прабатька, повідав йому, змучений горем,  
про те, що трапилося. І сказав йому володар всесвіту: «Зробивши жертвопринесення, викупайся, відповідно до 
приписів, о володарю богів, в Аруні, бо вона усуває гріх убивства брахмана!».

Після таких слів, звернених до нього, Нищитель Бали, зробивши, як личить, жертвопринесення в тому 
святому місці Сарасваті, о Джанамеджайє, викупався потім в Аруні. І він звільнився від гріха, що виник від  
убивства брахмана. А володар тридцяти богів повернувся потім, з радісною душею, на Третє небо. Голова 
Намучи поринула в той потік, о нащадку Бгарати, і асур знайшов нетлінні світи, що виконують усі бажання, о  
найкращий з царів!

Шляхетний Баладева, викупавшись теж у тому джерелі і роздавши різного виду дарунки, здобув високі 
доброчесні заслуги. Шляхетний у своїх діяннях, він відправився потім до чудового місця священних омивань  
Соми. Там колись Сома, з’явившись навіч, зробив, відповідно до приписів, жертвопринесення Раджасуя,  о  
володарю царів! Шляхетний Атрі, найперший з брахманів, обдарований мудрістю, став жерцем-хотрі на тому 
величному  жертвопринесенні.  По  закінченні  його,  відбувся  великий  бій  між  богами  з  однієї  сторони  і 
данавами, дайтьями і ракшасами з іншої. Та жахливо люта пря, відома за ім’ям асура Тараки. У тій битві 
Сканда вбив самого Тараку. Там Сканда, прозваний інакше Магасеною, нищитель дайтьїв, одержав верховну 
посаду воєводи військ богів. І там, де розташоване місце священних омивань Плакшараджа, жив завжди, на  
очах у всіх, Картікейя, інакше іменований Кумара.

Так вістить розділ сорок другий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 3
Д ж а н а м е д ж а й я  с к а з а в :
Тобою  розказано  про  ці  високі  чесноти  Сарасваті,  о  найкращий  з  двічінароджених!  Зволь  тепер,  о  

брахмане, розповісти про присвяту Кумари богами. Повідай мені про усе, о кращий з велемовних, у який час і  
в якому місці, ким і яким способом був присвячений верховним воєначальником величний і могутній Сканда, 
а також про те, як він учинив жахливе побиття дайтьїв. Бо великою є моя цікавість.

В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Ця цікавість твоя гідна твого походження з роду Куру. Ці слова мої дадуть тобі радість, о Джанамеджайє!  

Добре, я розповім тобі про присвяту Кумари і про доблесть того шляхетного героя, бо ти бажаєш слухати  
мене, о володарю людей! Колись у Магешвари витекло сім’я і упало в палаючий вогонь. Всепожираючий  
божественний  Агні  не  зміг,  однак,  спалити  те  незбориме  сім’я.  Завдяки  тому  сімені,  Пожиратель  жертв 
отримав велику міць і блиск. Але він не зміг втримати в собі те сім’я, сповнене величезної прихованої сили. І  
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за велінням Брахми, володар Агні, наблизившись до ріки Ґанги, кинув у неї божественний зародок, блиском 
подібний до сонця. Але і Ґанга також, виявившись нездатною втримати той зародок, кинула його на чарівну 
гору Хімаван, шановану безсмертними. І там син Агні почав зростати, заповнюючи усі світи своєю міццю.  
Тим часом той зародок, подібний до вогню, побачили Кріттіки ― шестеро апсар. Побачивши його лежачим в 
очеретах,  всі  вони,  жадаючи  мати  сина,  наблизилися  до  того  володаря,  шляхетного  сина  Агні,  голосно  
волаючи: «Це моя дитина, моя!».

Розуміючи душевний стан тих шести матерів, божественний володар Сканда почав тоді ссати їхні груди, 
поточні молоком, шістьма вустами, які з’явилися у нього. Побачивши таку могутність тої дитини, Кріттіки,  
богині ті, чудової краси, вельми здивувалися. І через те що божественна дитина була викинута Ґангою на  
вершину Хімавана, та гора виглядала гарно, вся перетворившись на золото, о найчудовіший з роду Куру! У 
той час як зростала та дитина, Земля ставала прекрасною, і з цієї причини всі гори стали з тих пір містити в 
собі золоті жили. Дитина ж, наділена величезною міццю, стала відомою під ім’ям Картікейя «Син Кріттіки». 
А спочатку він називався Ґангея «Син  Ґанги».  Він мав величезну чудодійну силу.  Наділений аскетичною 
міццю подвижництва й великою силою, той хлопчина надмірно виріс у вельми чарівне божество,  подібне 
Сомі.  Обдарований вищою красою,  він лежав тоді  в  чудових,  золотих очеретах,  славлений гандхарвами і 
пустельниками.

Божественні діви, тисячами, обізнані на чудовій музиці й танцях, чарівні виглядом, також вихваляли його 
і  танцювали перед ним.  І  річка  Ґанга,  найкраща з усіх  рік,  прислужувала  тому божеству.  Також і  Земля,  
приймаючи вигляд найвищої краси, тримала його на своїх колінах. Бріхаспаті, навчитель богів, зробив над  
ним звичайні обряди з нагоди народження та інші.  Й Веди, прийнявши чотириликий вигляд,  прийшли до  
нього із шанобливо складеними долонями. І Військова наука із чотирьох частин, і всі види зброї, разом зі  
спорядженням, з’явилися там до нього, а також навіч сама єдина Мова.

Одного разу хлопчик той побачив наділеного великою міццю бога богів, мужа Уми, який сидів разом з  
дочкою  Хімавана  (Парваті),  оточеного  юрмиськами  бхутів.  Тіла  цих  бхутів  являли  дуже  надзвичайний 
вигляд. Вони були виродливі, з потворною зовнішністю й носили огидні прикраси й відмітні знаки. Їхні морди 
нагадували тигрів, левів, ведмедів, різних котів і макарів. У деяких були морди, як у слонів, верблюдів і сов. 
Інші ж мали вигляд стерв’ятників і шакалів. Деякі були із зовнішністю, подібною до чапель і голубів, а також 
антилоп Ранку. Інші ж серед них, мали тулуб, як у дикобразів чи крокодилів, а також ослів, баранів і корів.  
Деякі  нагадували  собою  гори  й  океани,  інші  стояли  оружні  дисками,  головешками  й  палицями.  Деякі  
виглядали немов скупчення очної мазі, а ще інші ― подібно білим горам.

Сім божественних матерів теж з’явилися туди, о володарю народів! Також Садхьї, Вішведеви, Марути,  
вісім Васу та покійні предки; також рудри і адітьї,  сіддхи, данави,  змії,  птахи,  Самосущий, божественний  
Брахма разом із синами та Вішну, а також і Шакра — усі прийшли туди, щоб побачити ту незвичайну дитину,  
нев’янучу славою. Також найперші боги і гандхарви, на чолі з Нарадою і божественні мудреці, очолювані  
Бріхаспаті, та прихильні божества на ім’я Рибху, шановані богами богів, ями і дхами — всі вони прийшли 
туди. А той божественний хлопчик, наділений великою аскетичною силою, виступив уперед, щоб прийняти 
володаря богів,  озброєного тризубцем і луком Пінака.  Побачивши дитину,  яка виступила  вперед,  у Шиви  
виникла думка, як одночасно вона виникла і у дочки Хімавана, у Ґанги й Агні: невже цей хлопчик підійде  
першим до мене заради вислову поваги? І в кожного з них з’явилася надія: «Він підійде до мене!».

Вгадавши, що це було бажанням усіх чотирьох, дитина та, вдалася до чудодійної сили Йоги і прийняла в  
той самий час чотири різні подоби. Тоді божественний володар, в одну мить постав у чотирьох подобах. Це 
були: Сканда, Шакха, Вішакха і Найгамея, який стояв трохи осторонь. Розділивши в такий спосіб себе на  
чотири, той божественний володар попрямував до чотирьох божеств, які очікували його. Сканда — одна з  
його подоб — з надзвичайною зовнішністю направився туди, де сидів Рудра. Вішакха пішов туди, де була  
божественна дочка Хімавана. Величний Шакха, у вигляді Ваю ставши однією з форм Картікейї, направився до  
Вібхавасу (Агні). Найгамея ж, дитина, наділена блиском вогню, попрямувала до Ґанги. Всі четверо однакової 
зовнішності, вони мали сяючий вигляд. Вони спокійно підійшли до тих чотирьох божеств. Все це здавалося  
вельми  дивним!  Серед  богів,  данавів  і  ракшасів  піднявся  голосний  шум  здивування,  коли  побачили  те 
надзвичайне диво, що змушує підніматися від збудження волоски на тілі.

Тоді Рудра, богиня Ума і Павака, разом з Ґангою — усі схилилися перед Прабатьком, володарем всесвіту.  
І, вклонившись належним чином, о туре серед царів, вони сказали тоді такі слова, о царю, з бажання зробити  
приємне Картікейї: «Зволь,  о благодатний, дати цій дитині, заради нашого блага,  якусь  верховну владу,  о 
володарю  богів,  підхожу  і  бажану  для  нього!».  Тоді  божественний  Прабатько  усіх  світів,  обдарований 
мудрістю,  почав  міркувати:  що  ця  дитина  може  отримати?  Адже  всі  види  багатства,  що  перебували  у 
володінні шляхетних богів, гандхарвів і ракшасів, бхутів, якшів, птахів і всяких змій, він ще колись визначив  
безформним божествам.20 Велемудрий, він тому й визначив що та дитина цілком гідна мати таку верховну 
владу, яка надана богам.

І тоді, подумавши трохи, Всевишній, який піклується про добробут богів, надав йому посаду верховного 
воєначальника над усіма істотами. І всім тим богам, які вважалися головними серед небожителів та іншим, 
безформним божествам,  Прабатько  всіх  істот  наказав  прислужувати  йому.  Потім боги,  очолені  Брахмою, 
взявши із собою дитину, пішли усі для помазання його, до царя гір Хімавану. Вони підійшли до священної і  
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божественної  Сарасваті,  найкращої  з  рік,  яка  тече  з  Хімавана,  тої  Сарасваті,  що  у  Самантапанчаці, 
прославлена  у  трьох  світах.  Там,  на  священному  березі  Сарасваті,  наділеному  всіма  гідностями, 
розташувалися боги й гандхарви ― усі з серцями, радісними від виконання їхніх бажань.

Так вістить розділ сорок третій в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 4
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Тоді,  зібравши  всі  предмети,  необхідні  відповідно  до  приписів  для  присвяти,  Бріхаспаті  зробив,  як  

належить, узливання пряженим маслом палаючому вогню. На найчудовішому, дивному сидінні, дарованому 
Хімаваном,  прикрашеному  кращими  дорогоцінними  каменями,  оздобленому  чудовими  перлинами,  сидів 
Картікейя. Сонми божеств доставили туди приналежності, необхідні для присвяти, сукупно із усякого виду 
предметами, що обіцяють щастя, у супроводі відповідних обрядів і мантр. Туди з’явилися Індра й Вішну, обоє 
наділені  великою міццю,  Сурья  і  Чандрамас,  Дхатрі  та  Відхатрі,  а  також Аніла  і  Анала,  Пушан,  Бхага  і 
Арьяман,  Анша,  і  Вівасван,  Рудра,  обдарований мудрістю,  разом з  Митрою і  Варуною,  і  сукупно  з  ним,  
могутнім,  — також одинадцять  Рудр,  вісім Васу,  дванадцять Адітьїв  і  двоє Ашвінів,  Вішведеви,  Марути,  
Садхьї та покійні предки, гандхарви, апсари, якши, ракшаси, змії, незліченні божественні мудреці та найкращі  
брахманські  мудреці,  вайкханаси,  валакхільї,  та  інші  пустельники,  які  харчуються  повітрям  і  променями 
сонця,  нащадки Бхрігу і  Ангіраса,  шляхетні пустельники яті  й усі  відьядхари, а також святі  подвижники,  
успішні в Йозі.

Прабатько,  Пуластья  і  Пулаха,  наділений  величезною силою подвижництва,  Ангірас,  Кашьяпа,  Атрі,  
Марічи, Бхрігу, Крату, Хара, Прачетас, а також Ману Дакша, Пори року, Планети й світила усі, о володарю 
народів,  всі  Ріки у втіленому вигляді  та споконвічні  Веди, Моря,  Озера,  різні  Місця священних омивань,  
Земля й Небо, головні та проміжні Сторони світу, дерева усі, о володарю людей, Адіті — матір богів, Хрі 21 й 
Шрі, Сваха і Сарасваті, Ума, Шачи, Синівалі, Ануматі, Куху,  Рака, Дхішана (богиня дня) та інші дружини 
небожителів, Хімаван і Віндхья, Меру багатовершинна, Айравата зі своїми супутниками, Розподіл часу: Кали 
і Каштхи, Половини місяця, Пори року, Ніч і День, о царю, Уччайхшравас ― цар коней, Вамана ― цар зміїв-
нагів, Аруна і Гаруда, Дерева, разом із цілющими травами та прославленим богом Дхармою — усі прийшли 
туди разом. А також з’явилися туди Кала, Яма, Мрітью і супутники Ями. І ті сонми різних божеств, які не  
були  згадані  мною  через  їхню  численність,  усі  прийшли  туди  заради  присвяти  Кумари  верховним 
воєначальником.

Всі  небожителі  ті,  о  царю,  принесли  туди  всілякі  приналежності,  необхідні  для  присвяти,  і  всілякі 
предмети,  що обіцяють щастя.  Сповнені радости небожителі,  помазали ту шляхетну дитину,  яка викликає  
страх у асурів,  на посаду верховного воєначальника військ богів,  зробивши над ним узливання  чудовими  
водами семи священних Сарасваті із золотих посудин, о царю, які містять й інші чудові предмети для цієї  
мети.  Як колись,  о великий царю, над Варуною,  володарем вод,  боги зробили узливання,  наділяючи його 
владою, так і над Скандою зробив помазання прославлений Брахма, прабатько світів, і Кашьяпа, сповнений 
великої схованої сили, та інші, уже згадані, і які не були згадані. І дав йому володар Брахма, задоволений у  
душі, почет з чотирьох могутніх супровідників, наділених великою міццю та швидкістю вітру,  які успішні  
були у покаянні і мали силу, здатну зростати за їхнім бажанням. Вони називалися: Нандішена, Лохітакша і  
Гхантакарна,  а четвертий супутник був  відомий за ім’ям Кумудамалін.  Потім Стхану охоче дав Сканді,  о 
володарю царів, могутнього супутника Крату, який відрізняється величезною стрімкістю, здатного викликати 
сотню ілюзій  і  обдарованого  силою,  що  може  зростати  за  його  бажанням.  Він  був  могутнім  нищителем 
ворогів небожителів. Це він, у великій битві між богами і асурами, сповнений гніву,  убив голими руками  
чотирнадцять мільйонів дайтьїв, вершителів страшних подвигів.

І тоді боги передали йому військо, непереможне, багате найррітами, здатне знищити ворогів небожителів, 
у своїй всесвітній формі. Потім усі боги з Васавою на чолі, гандхарви, якши та ракшаси, пустельники і покійні 
предки  вигукнули:  «Перемога!».  Яма  ж  дав  йому  двох  супутників,  і  обоє  вони  нагадували  Смерть  і  
Руйнування: Унматху і Праматху, наділених великою міццю та великим блиском. Сповнений доблести Сурья  
віддав Картікейї, вельми задоволений, Субхраджу і Бхаскару, які були його супутниками. Сома також віддав 
йому двох  супутників  своїх  — Мані  та  Сумані,  які  нагадувала  зовнішністю вершини Кайласи  й  завжди  
користувалися  білими  гірляндами  й  білими  мазями.  Пожиратель  жертв  дав  своєму  нащадкові  двох 
найхоробріших супутників, нищителів ворожих військ, Джваладжихву і Джьйотіса.

Також Анша дав Сканді, обдарованому розумом, п’ятьох супутників: Парігху й Вату, Бгіму, наділеного 
потужною силою, Дадаті та Дахану, вельми лютих і гордих своєю силою. Васава, нищитель ворожих героїв, 
дав синові Агні двох — Уткрошу і Панкаджу, озброєних, відповідно, громовою стрілою і булавою. Адже обоє 
вони знищили в бою численних ворогів Індри. Трьох супутників, Чакру, Вікрамаку та Санкраму, наділеного 
могутньою  силою,  дав  Сканді  Вішну,  овіяний  великою  славою.  Двох  супутників,  Вардхану  і  Нандану,  
обізнаних на всіх науках, дали Сканді обидва Ашвіна, задоволені у душі, о туре з роду Бгарати! Прославлений  
Дхатрі  дав  шляхетному  Кумарі  п’ятьох  супутників  ―  Кундану,  Кусуму,  Кумуду,  Дамбару  і  Адамбару.  
Тваштрі дав Сканді двох відмінних супутників, Вакру і Анувакру, могутніх, з баранячими мордами, шалених  
силою та обізнаних на чаклунстві.
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Володар Митра дав шляхетному Кумарі теж двох: Суврату і Сатьясандху, великих духом, які володіють 
знанням і  силою подвижництва,  миловидних зовнішністю,  здатних давати дарунки,  прославлених у трьох  
світах.  Пушан  же дав  йому двох супутників,  о  нащадку Бгарати,  Палітаку та  Каліту,  обоє  вони наділені  
чудодійною силою ілюзії. Балу та Атібалу,  з величезними ротами й могутніх силою, дав Картікейї Ваю, о  
найкращий з роду Бгарати! Гхасу й Атігхасу, з ротами як у  тімі (морські чудиська)  і сповнених величезної 
потуги, дав йому Варуна, вірний своїй обіцянці. Хімаван, о царю, дав синові Пожирателя жертв шляхетного 
Суварчаса і Атіварчаса. А Меру дав йому двох супутників ― шляхетного Канчану і Мегхамаліна, о нащадку  
Бгарати! І Меру ж дав також шляхетному синові Агні двох інших ― Стхиру та Атістхиру, наділених великою 
силою та доблестю.

Віндхья  дав  синові  Агні  двох  супутників,  Уччхріту  та  Атішрінгу,  обоє  з  яких  б’ються  величезними 
каменями.  Океан  теж  дав  йому  двох  могутніх  супутників  —  Санграху  та  Віграху,  озброєних  палицями.  
Парваті, чарівна виглядом, дала синові Агні Унмаду, Пушпаданту і Шанкукарну. Васукі, володар змій, о тигре 
серед людей, дав синові Вогню двох зміїв-нагів, Джайю і Магаджайю. Так само Садхьї й Рудри, восьмеро  
Васу і  Покійні  предки,  Моря  та Ріки,  а  також Гори,  наділені  величезною міццю,  дали очільників  військ,  
збройних списами, мечами та чудовою метальною зброєю, і прикрашених усіляким вбраннями.

Слухай  тепер  про  імена  інших  воїв,  які  були  підпорядковані  Сканді,  —  збройні  різним  оружжям  і 
одягнені  в  різноманітні  шати  та  прикраси.  Це  були:  Шанкукарна,  Нікумба,  Падма,  Кумуда,  Ананта, 
Двадашабхуджа,  Крішна,  Упакрішна,  Дронашравас,  Капіскандха,  Канчанакша,  Джаландхама, 
Акшасантарджана,  о  царю,  Кунадіка,  Тамобхракріт,  Екакша,  Двадашакша,  а  також  Екаджата  могутній,  
Сахасрабаху, Віката, Вьягхракша, Кшитікампана, Пуньянаман, Сунаман, Сувактра, Пріядаршана, Парішрута,  
Коканада,  Пріямальянулепана,  Аджадара,  Гаджаширас,  Скандхакша,  Шаталочана,  Джваладжихва,  Карала,  
Сітакеша, Джаті,  Харі,  Чатурданштра, Аштаджихва, Мегханада, Прітхушравас, Відьюдакша, Дханурвактра, 
Джатхара, Маруташана, Ударакша, Джхашакша, Ваджранабха, Васупрабха, Самудравега, о володарю царів, а 
також Шайлакампін, Путрамеша, Праваха, Нанда, Упанандака, Дхумра, Швета, Калінга, Сіддхартха, Варада,  
Пріяка, Нанда і Гонанда, сповнений доблесті,  Ананда, Прамода, Свастіка, Дхрувака,  Кшемавапа, Суджата,  
Сіддхаятра, о нащадку Бгарати, Говраджа, Канакапіда, наймогутніший серед супутників; Гаяна, Хасану, Бана,  
Кхадга відважний, Вайталін, Атіталін, Катіка, Ватка, Хансаджа, Панкадігдханга, Самудронмадана, Ранотката, 
Прахаса,  Шветаширша,  Пандава,  Калакантха,  Прабхаса,  а  ще  Кумбхандака,  Калаканкша  і  Сіта,  а  також 
Бхуталонматхана, Яджняваха, Праваха, Деваяджин, Сомапа, Саджала, сповнений величезної прихованої сили, 
Кратна, Краатха, о нащадку Бгарати!

Тухана і Тухаана, Читрадева відважний, Мадхура, Супрасада, Кірітін, сповнений могутньої сили, Васана,  
Мадхуварна, а також Калашодара, Дхаманта, Манматхакара, Сучивактра, сповнений доблесті; Шветавактра і  
Сувактра,  Чарувактра  і  Пандура,  Дандабаху,  Субаху,  Раджас і  Кокілака,  Ачала,  Канакакша,  Баланамайїка 
могутній, Санчарака, Коканада, Грідхравактра, Джамбула, Лохашавактра, Джатхара, Кумбхавактра, Кундака,  
Мадгугрива,  Крішнауджас,  Хансавактра,  Чандрабхас,  Панікурман,  Шамбука,  Панчавактра,  Шикшака, 
Чашавактра, Джамбука,  Шакавактра і  Кундака. Крім того, багато інших шляхетних і могутніх супутників,  
зайнятих аскетичним покаянням і постійно уважних до брахманів, були додані Сканді Прабатьком. Деякі з  
них були молодими, інші старими, а деякі зовсім юними, о Джанамеджайє!

Тисячами  супутники  прийшли  до  Кумари.  Вони  були  в  різних  подобах.  Слухай  же  про  них,  о  
Джанамеджайє! В одних подоба була, як у черепах або півнів, в інших — як у зайців або сов, у третіх — як ув 
ослів чи верблюдів, а у деяких — як у кабанів. В одних обличчя були людські, в інших — як у овець чи  
шакалів. Деякі були страшні виглядом, з обличчями, як у макарів або дельфінів. У деяких обличчя були як у 
котів чи зайців, в інших лице було подовжене, о нащадку Бгарати! В одного подоба була як у мангуста або як  
у сови чи пса. В інших вони були як у мишей, або іхневмонів, чи як у павичів, у деяких були як у риб або  
баранів і овець чи ж буйволів. В інших обличчя нагадували ведмедів і тигрів, леопардів і левів. Ще інші були  
страшні виглядом, в подобі слонів і крокодилів. У деяких обличчя були як у Гаруди чи бегемотів, вовків або  
ворон. Також подоби були як у корів, ослів, верблюдів або котів. У деяких були великі животи, ноги й усі  
кінцівки, а очі блискали наче зірки, о нащадку Бгарати! У деяких же обличчя нагадували голубів, в інших же  
вони були як у биків. У деяких схожі на зозуль, яструбів, куріпок чи як у ящірок. Декотрі були одягнені у 
світле вбрання. В одного обличчя нагадувало змію, у другого було списоподібне, у якихось ― страшні, а у 
інших  були  столикими.  Хтось  з  них  носив  замість  одягу  отруйних  змій.  У  інших  зовнішність  і  носи 
нагадували корів. В одного був великий, випнутий живіт, у другого кінцівки тіла були товстелезні, але худі 
животи. У деяких шиї були дуже короткі, в інших же вуха були дуже великі. Декотрі були прикрашені різного 
виду зміями. Одні були одягнені в шкури ватажків слонів, інші ― у шкури чорних антилоп. У деяких рот був  
на їхніх плечах, о великий царю, а в других же на животі, у третіх ― на спині, чи ― на щоці, а також на  
стегнах і з боків тулуба. У багатьох же роти були розташовані в різних частинах тіла. У багатьох проводирів  
загонів обличчя нагадували вошей чи інших комах. Котрісь обличчя були як у різних хижих звірів, в одних  
було багато рук, в інших багато голів. В одних руки були подібні різного виду деревам, а в інших голови були  
на  попереку.  У  деяких  обличчя  були  на  зразок  каптурів  змії.  Багато  хто  з  них  жили  в  заростях  різних 
чагарників і  рослин.  В одних кінцівки тіла  були  покриті  шматиною,  в  інших тільки стегна були  оповиті 
грубою тканиною. Деякі були одягнені у різне лахміття, інші ж були одягнені у звірині шкури.
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Хтось  був  у  тюрбанах,  інші  в  діадемах.  В  одних  шиї  були  подібні  до  мушель,  інші  ж  відрізнялися  
яскравим блиском. Одні були увінчані короною, інші ― п’ятьма пасмами волосся на маківці, у той час як у 
третіх волосся було дуже жорстке. У деяких було по два пасма волосся на маківці, в інших ― по три, а ще в 
інших ― по сім. В одного були павині пір’я на голові, в інших ― діадеми, деякі були зовсім лисі, а котрісь ― 
із заплетеною косою. Деякі були прикрашені чудесними гірляндами, в інших морди були покриті волоссям. 
Багато хто був одягнений у вбрання з чудових квітів, і всі вони були пристрасними до битв. У деяких була  
темна зовнішність, в інших обличчя були без м’язів. В одних були дуже довгі спини, а в інших не було зовсім  
животів. У деяких спини були дуже товсті, а в інших дуже короткі, а в когось животи та кінцівки були довгі. В 
одних  руки  були  довгі,  тоді  як  в  інших  вони  були  короткі.  Деякі  з  них  були  карликами  з  короткими 
кінцівками. Інші були горбаті. В когось же були довгі стегна, а ще в інших вуха та голови були наче у слонів.  
У деяких же носи були як у слонів, а в інших вони були як у черепах, чи ж як у вовків.  В одного були  
товстезні губи, в інших ― довгі язики, хтось же був дуже страшним, з опущеними вниз мордами.

Хтось мав дуже великі зуби, хтось дуже дрібні, в декотрих же ― тільки чотири зуби. Багато хто з них,  
тисячі,  о царю, були страшні видом, нагадуючи ватажків слонів. Інші відрізнялися гарною статурою, були  
наділені  сильним блиском і  добре прикрашені.  В одного були  жовті  очі,  а  в  когось  вуха  були  у вигляді 
дротиків, в деяких же носи були криві, о нащадку Бгарати! Хтось мав широкі зуби, хтось вузькі, в інших були  
обвислі довгі губи, а у деяких ― зелене волосся. Маючи різні ноги, губи й зуби, вони відрізнялися й різними 
руками і головами. Одягнені в різні обладунки, вони розмовляли різними мовами, о нащадку Бгарати! Але  
знаючи  місцеві  мови,  вони,  могутні,  розмовляли  один  з  одним.  Сповнені  радости,  ті  могутні  супутники 
кружляли, забавно підстрибуючи, навколо Картікейї. Деякі були з довгими шиями, інші з довгими нігтями, 
хтось же був з довгими ногами, ще хтось з довгими головами або руками. В одного очі були жовті, в другого 
горло  було  синє,  а  в  іншого  вуха  були  довгі,  о  нащадку  Бгарати!  У  деяких  черево  було  як  у  вовків,  а  
зовнішність подібна очній мазі. У декотрих очі були білі, а шиї червоні, в інших же очі ― рудувато-коричневі.  
Багато хто був темного кольору,  о царю, а багато строкатих кольорів, о нащадку Бгарати! Деякі носили на  
голові прикрасу у вигляді буйволових хвостів. В одного були білі смуги на тілі, у другого ― червоні. Деякі 
були різного кольору, інші однакового кольору, а хтось же був наділений блиском, подібним до павича.

Далі слухай мене, як я буду описувати види зброї, що було взято іншими супутниками, що з’явилися 
пізніше до Картікейї. У деяких у піднятих руках були аркани, і роти в них були відкриті, а обличчя були як у  
ослів. Очі в них були широко розкриті, а горло — синє, руки ж були подібні до загострених колод. У деяких у 
руках  були  шатагхни і  диски,  в  інших — палиці,  а  ще в  інших були  в руках  списи та  мечі.  Деякі  були  
величезних розмірів і володіли великою силою. В одних у руках були булави і бхушунди, в інших — піки, в  
когось же в руках були мечі й молоти, або — кийки, о нащадку Бгарати! Великі духом і могутні  силою,  
відрізняючись  великою потугою та  стрімкістю,  потужні  супутники  були  озброєні  різного  виду страшною 
зброєю. Бачачи присвяту Кумари, ті істоти, сповнені великої сили, прихильні до битв, з обвішаними на них 
рядами дзвіночків, танцювали радісні довкола нього.

Ці й багато інших могутніх супутників, о царю, прийшли до шляхетного Картікейї, овіяного славою. Одні  
з них належали до небесних сфер, інші до повітряних, а треті до земних. І всі вони були швидкістю подібні  
вітру.  Могутні й хоробрі, вони, за велінням божеств, стали супутниками Сканди. Тисячі, мільйони й сотні  
мільйонів подібних істот з’явилися на присвяту шляхетного Картікейї і стояли там, оточивши його.

Так вістить розділ сорок четвертий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 5
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Слухай  тепер,  о  царю,  як  я  буду  називати  матерів,  тих  з  нищительок  ворогів,  о  герою,  які  стали  

супутницями Кумари. Послухай же імена прославлених матерів, о нащадку Бгарати! Ними, котрі обіцяють 
щастя, перейняті всі три світи з усім,  що в них рухається і  нерухоме. Це Прабхаваті,  Вішалакши, Паліта,  
Гонасі,  Шріматі,  Бахула,  а  також  Бахупутріка;  Апсуджата,  Гопалі,  Бріхадамбаліка,  Джайяваті,  Малатіка,  
Дхруваратна,  Бхаянкарі,  Васудева,  Судама,  Вішока,  Нандіні,  Екачуда,  Махачуда,  Чакранемі,  о  нащадку 
Бгарати! Уттеджані, Джайятсена, Камалакши, Шобхана, Шатрунджайя, а також Кродхана, Шалабхі, Кхарі,  
Мадгаві, Шубхавактра, Тіртханемі, о нащадку Бгарати! Гітапрія, Кальяні, Кадріла, Аміташана, Мегхасвана,  
Бхогаваті, Субхру, Канакаваті, Алатакши, Вірьяваті, Відьютджихва, о нащадку Бгарати!

Падмаваті,  Сунакшатра,  Кандара,  Бахуйоджана,  Сантаніка,  о  кауравьє;  Камала,  Магабала,  Судама,  
Бахудама,  Супрабха,  Яшасвіні,  Нрітьюпрія,  о  володарю  царів,  і  Шатолукхаламекхала;  Шатагханта,  
Шатананда,  Бхагананда,  Бхаміні,  Вапушматі,  Чандрашита,  Бхадракалі,  о  нащадку  Бгарати!  Санкаріка, 
Нішкутіка,  Бхрама,  Чатваравасіні,  Сумангала,  Свастіматі,  Вріддхікама,  Джайяпрія,  Джанада,  Супрасада,  
Бравада,  Джалешварі,  Еді,  Бхеді,  Самеді,  Веталаджанані,  Кандуті,  Каліка,  Девамитра,  о  нащадку Бгарати! 
Тамбурі,  Кетакі,  Читрасена,  Бала,  Куккутіка,  Шанкханіка,  Джарджаріка,  о  царю;  Кундаріка,  Кокаліка,  
Кандара,  Шатодарі,  Уткратхіні,  Джарена,  Магавега  і  Канкану;  Маноджава,  Кантакі,  Прагхаса,  Плутана,  
Кхасая,  Чурвьюті,  Вама,  Крошана,  Тадітпрабха;  Мандодарі,  Тунда,  Котара,  Мегхавасіні,  Субхага,  Ламбіні,  
Ламба,  Васучуда,  Вікастхані,  Урдхвавенідхара,  Пінгакши,  Лохамекхала,  Прітхувактра,  Мадхуріка, 
Мадхукумбха, Пакшаліка, Мантханіка, Джараю і Джарджаранана, Кхьята, Дахадаха, а також Дхамадхама, о  
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царю!  Кхандакханда,  о  царю  царів,  Пушана,  Манікундала,  Амоча,  о  кауравьє,  і  Ламбанайодхара; 
Венувінадхара,  Пінгакши,  Лохамекхала,  Шашолукамукхі,  Крішна,  Кхараджангха,  Магаджава, 
Шишумарамукхі,  Швета,  Лохітакші,  Вібхішина,  Джаталіка,  Камачарі,  Диргхаджихва,  Балотката;  Каледіка, 
Ваманіка,  Мукута,  о  нащадку  Бгарати,  Лохітакши,  Магакая  і  Харіпінді,  о  охоронцю  землі!  Екакшара, 
Сукусума, Крішнакарні, Чатушкарні, Карнаправарана, Чатушпатханікета, Гокарні і Махішанана, Кхаракарні, 
Магакарні,  Бхерісванамахасвана,  Шанкхакумбхасвана,  Бхангада,  Магабала,  Гана і  Сугана,  а  також Абхіті,  
Камада, Чатушпатхарата, Бхутітіртха, Аньягочара, Пашуда, Віттада, Сукхада, Магаяшас, Пайода, Гомахішада, 
Сувішана,  о  нащадку  Бгарати!  Пратіштха,  Супратіштха,  Рочамана,  Сурочана,  Гокарні,  Сукарні,  Шастра,  
Стхеріка, Екачакра, Мегхарава, Мегхамала і Вірочана.

Ці й багато інших матерів, о туре з роду Бгарати, обчислювальні тисячами й різної зовнішності, стали 
супутницями Картікейї. У них були довгі нігті, великі зуби й довгасті обличчя, о нащадку Бгарати! Стрункі  
станом, з ніжними рисами, всі вони відрізнялися молодістю й були добірно прикрашені. Сповнені величчю 
душі,  вони  були  здатні  змінювати  свою  форму  за  бажанням.  З  кінцівками  тіла  не  м’язистими  й  світлі 
виглядом, вони мали блиск, подібний до золота. Деякі зовнішністю були подібні до темної хмари, інші ―  
подібні диму,  о туре з роду Бгарати! Деякі ж відрізнялися блиском ранкової зорі й були сповнені вищого 
блаженства. З довгими локонами, вони були одягнені у світлі шати. Деякі носили коси зав’язані вгорі, інші  
були з мідно-червоними очима, а в інших були довгі пояси. У деяких були великі животи, в інших довгі вуха,  
а ще в інших великі груди. В одної очі були мідного кольору, в другої зовнішність ― мідного кольору, а в  
третьої очі були зелені. Здатні давати дарунки й рухатися за бажанням, вони були завжди життєрадісні.

Наділені потужною силою, деякі з них проявляли вдачу Ями, інші — Рудри, ще інші — Соми, а деякі — 
Кубери. Деякі мали вдачу Варуни, інші — могутнього Індри, а ще інші — Агні, о приборкувачу ворогів! Одні  
з них проявляли вдачу Ваю, другі ― Кумари, а треті ― Брахми, о туре з роду Бгарати! Красою вони були  
подібні апсарам, а швидкістю рівнялися з вітром. Голосами вони були подібні зозулі, а успіхом ― Подавцеві 
багатств. Силою вони були подібні Шакрі, а блиском ― вогню. Вони жили на деревах і на відкритих рівнинах 
або мали житла на перехрестях доріг. Вони також жили в печерах, у місцях спалення трупів, у горах і біля  
джерел.  Прикрашені  різними  уборами,  різними  вінками  та  вбранням,  вони  носили  різні  гарні  шати  й  
розмовляли різними мовами. Ці й багато інших матерів, які наводять жах на ворогів, слідували за шляхетним  
Картікейєю за велінням володаря тридцяти богів.

Тоді прославлений Згубник демона Паки, о тигре серед царів, дав Гусі (Гуха - «народжений у таємному  
місці»)  метальну  зброю  —  дротик  для  знищення  супротивників  богів.  Він  видавав  гучний  свист  і  був  
прикрашений безліччю великих дзвіночків. Маючи яскравий блиск, він сліпучо сяяв. А також він дав йому 
прапор, кольором подібний до ранкового сонця, о туре з роду Бгарати! Пашупаті дав йому величезне військо з  
усіх  істот,  вельми  люте,  оснащене  різного  виду  зброєю  і  наділене  величезною  міццю,  яка  виникла  від 
аскетичного покаяння. Вішну дав йому плетеницю, що віщує перемогу й збільшує міць її володаря. Ума дала 
йому пару чистого одягу,  верхнього й нижнього, пишнотою подібного сонцю. Ґанга з радістю дала Кумарі 
чудову посудину камандалу, що вийшла з амріти, а Бріхаспаті дав йому найкращий жезл. Гаруда дав йому 
улюбленого  сина  —  павича  строкато-хвостого.  Аруна  ж  дав  йому  півня,  чиєю  зброєю  служать  ноги.  
Царствений Варуна дав йому путо, яке володіє величезною потугою й міццю. Володар же Брахма дав йому,  
відданому брахмо, шкуру чорної антилопи. І Творець усіх світів подарував йому також Перемогу в усіх боях.

Отримавши посаду головнокомандувача військ богів, Сканда тоді, супроводжуваний тими супутниками й 
матерями,  виглядав  блискуче,  немов  це  був  другий  Павака,  у  блискові  яскравого  полум’я.  Те  страшне,  
смертоносне  військо,  що  мало  прапори  обвішані  безліччю  дзвіночків,  супроводжуване  звуками  литавр,  
мушель і барабанів, оснащене зброєю й осінене стягами, виглядало красно, начебто осіннє небо, прикрашене 
планетами та зірками. Тоді ті сонми богів і юрми істот, спокійно змусили звучати численні барабани та мушлі.  
І вони також грали на литаврах і цимбалах, на крикачах, коров’ячому розі, на бойових барабанах і гомукхах, а 
також  на  невеликих  гучних  барабанах.  І  всі  боги,  разом  з  Васавою радували  Кумару.  Боги  й  гандхарви  
співали, а сонми апсар танцювали.

Тоді дуже зраділий такою увагою,  Магасена дав дарунок усім  тридцяти богам: «Я знищу на прі  всіх 
ваших ворогів, які хочуть убити вас!». Одержавши такий дарунок від нього, найкращого з премудрих, величні  
боги,  з  радісною душею,  вважали вже своїх ворогів убитими.  І  коли шляхетним Скандою був  дарований 
дарунок,  голосний шум,  викликаний радістю,  піднявся  від  збіговиська  всіх  істот,  наповнюючи три світи.  
Оточений  могутнім  військом,  Магасена  виступив  тоді  на  битву  заради  знищення  дайтьїв  і  захисту  
небожителів. Завзятість, Перемога і Справедливість, Успіх і Щастя, Сміливість і Збірка законів у втіленому 
вигляді,  крокували  спереду військ  Магасени,  о  володарю людей!  І  з  тим  страшним військом,  озброєним 
списами і молотами, булавами та палицями, стрілами, дротиками і метальними списами, ревучим, подібно 
гордовитому левові, божественний Гуха, гукнувши клич, виступив на битву.

Побачивши його, всі дайтьї, ракшаси і данави, усюди стривожені від страху, розбіглися в усі  боки. За  
ними слідом ринулися боги з різною зброєю у руках. Побачивши втечу ворогів Сканда, сповнений могутности 
і прихованої сили, запалився тоді  гнівом. І він,  божественний, випустив знову й знову страшну зброю ―  
дротик отриманий від Агні. А той виявив тоді свою міць, немов це був вогонь, запалений пряженим маслом. І 
в той час як зброя-дротик була послана Скандою, сповненим невимірної потуги, вона сипала на землю сліпучі  
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вогняні  іскри.  Також  і  громові  удари,  з  жахливим  шумом  обрушилися  на  землю.  І  все  це  стало  таким 
страшним, як у час загибелі світу, о царю! Бо коли той страшний дротик був один лише випущений сином 
Агні, десятки мільйонів інших дротиків з’явилися тоді від нього, о туре з роду Бгарати!

Тоді божественний володар, своїм дротиком убив у бою володаря дайтьїв, на ім’я Тарака,  наділеного 
великою міццю й доблестю, оточеного сотнею тисяч найхоробріших і могутніх дайтьїв, о царю! Він убив 
потім у тому бою Махішу, оточеного вісьма падмами (одна тисяча більйонів) дайтьїв. Далі він убив Трипаду, 
оточеного десятьма сотнями ают (аюта - десять тисяч) дайтьїв. Могутній Сканда убив потім Храдодару, 
оточеного десятьма нікхарвами (нікхарва - більйон) дайтьїв, з усіма його супутниками, озброєними різною 
зброєю. Там, коли вбивалися ті вороги, супутники Кумари, о царю, вчинився голосний шум,  наповнюючи 
десять сторін світу. Палючими променями дротика, о царю царів, усюди були тоді спалені тисячами дайтьїв, у  
той час як інші загинули, злякані ревінням Сканди. Деякі вороги богів, збиті прапорами, були вбиті наповал.  
Інші,  злякані  дзенькотом дзвіночків,  падали на  землю.  Деякі  ж,  порубані  зброєю,  падали бездиханні.  Так 
доблесний і могутній Картікейя вбив у бою численних супротивників богів, наділених могутньою силою, які  
зазіхнули на його життя.

Тоді дайтья, могутній син Бали, на ім’я Бана, підступивши до гори Краунчи, почав стримувати полки 
богів. Володар видатного розуму, Магасена кинувся проти нього. А той, зі страху перед Картікейєю знайшов 
притулок у горі Краунчі. Тоді, сповнений сильної люті, божественний Картікейя простромив дротиком, даним 
йому Агні, гору Краунча, оголошувану лементами краунчів. На ній височіли стовбури дерев шала і сарала.  
Там мавпи та слони були сильно перелякані. Птахи, стривожені там, кружляли над піщаною обмілиною, а змії 
почали кидатися у боки. Її оголошували лементами збіговиська довгохвостих мавп, які тікали, і ведмедів. Її  
оголошували також тупотом і лементами антилопи й лані, які металися у сум’ятті, а також раптово стрибали 
шарабхи і тікали леви. І все ж гора та, хоча й опинилася в такому жалюгідному стані, виглядала велично.

Відьядхари, які жили на її вершинах, піднялися в повітря. І кіннари теж були сильно налякані, стривожені  
свистом від падіння дротика. Потім і дайтьї, сотнями й тисячами пішли з тої блискучої та найчудовішої гори,  
одягнені в гарні убори та вінки. Перемагаючи їх у битві,  супутники Кумари вбили їх усіх.  А син Паваки, 
нищитель ворожих героїв,  простромив своїм дротиком гору Краунчу,  то розділяючи іноді  самого себе на 
безліч частин, то возз’єднуючи їх у єдине ціле. Його дротик, будучи випущеним у битві, вертався до нього в  
руки знову і знову.  Такою саме міццю й славою володів божественний син Паваки і навіть ще більшою. І 
через  це,  ним  була  простромлена  гора  Краунча  і  були  вбиті  сотнями  дайтьї.  Так,  розтрощивши  ворогів 
премудрих богів, той прославлений бог, шанований і уславлений премудрими, отримав велику радість.

Тоді,  о  царю,  загриміли  барабани  і  зазвучали  мушлі,  о  нащадку  Бгарати!  Божественні  діви  сипали 
незрівнянну зливу квітів. Почали дути сприятливі вітри, несучи із собою чудові пахощі. Гандхарви догоджали 
тому володареві,  а  також великі  мудреці  були  зайняті  здійсненням жертовного обряду.  Деякі  думали про 
нього як про могутнього сина Прабатька, — як про Санаткумару,  старшого серед усіх синів Брахми. Інші  
приймали його за сина Магешвари, а деякі — за сина Вібхавасу. Деякі ж рекли про нього як про сина Уми, або  
Кріттік,  або  ж  Ґанги.  Сотнями  й  тисячами  люди  говорили  про  того  божественного  володаря  йогинів, 
обдарованого  великою міццю,  як  про  сина  одного  або  двох  з  них,  чи  ж  як  про  сина  кого-небудь  з  тих 
чотирьох.22

Це розказано тобі, о царю, про присвяту Картікейї. Слухай тепер про святість родоводу місць омивань 
Сарасваті.  Те  найчудовіше  місце  священних омивань на  березі  Сарасваті,  о  великий царю,  після  того  як 
вороги богів були вбиті Кумарою, стало ніби другим небом. Могутній син Паваки, перебуваючи там, дав тоді  
кожному із чільних серед найррітів різні види володінь, багатства та верховну владу в трьох світах. Так само,  
о великий царю, той прославлений нищитель роду дайтьїв був у тому святому місці присвячений богами на  
посаду очільника  своїх  військ.  А те інше місце  священних омивань,  де  колись Варуна,  володар вод,  був 
присвячений сонмами богів, відоме за назвою Ауджаса, о туре з роду Бгарати! Зробивши обмивання в тому 
найкращому зі святих місць і ушанувавши Сканду, Плугоносець дав брахманам золота, різний одяг, прикраси 
і оздоби. Провівши там ніч, Мадгава, нищитель ворожих героїв, ушанував тоді те краще з місць священних 
омивань. Доторкнувшись потім до води, Плугоносець, найперший з роду Мадгу, залишився дуже задоволений 
і радісний душею. Це розказав я тобі все, про що ти мене запитував, ― про те, як божественний Сканда був  
присвячений тамтешніми богами.

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

Р о з д і л  4 6
Д ж а н а м е д ж а й я  м о в и в :
Ця історія, о брахмане, яку я почув від тебе, вельми дивна, а саме оповідання в усіх подробицях про  

присвяту Кумари  за  встановленими правилами.  Почувши  її,  я  вважаю себе  очищеним душею,  о  багатий 
аскетичними подвигами! Волоски в мене на тілі піднімаються від захвату, і душа моя просвітліла! Після того  
як я почув про присвяту Кумари і про знищення дайтьїв, велика радість охопила мене. Однак мене долає ще  
цікавість із приводу іншої події. Як володар вод був присвячений у цьому святому місці богами та асурами? 
Про те розкажи мені, о премудрий, бо ти умілий оповідач, о найчудовіший!

В а й ш а м п а я н а  с к а з а в :
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Слухай, о царю, про цю дивовижну подію, як вона відбулася насправді в минулій кальпі. Колись, у часи  
Крітаюґи, коли це відбувалося належним чином, всі божества, наблизившись разом до Варуни, сказали йому 
так: «Як Шакра, цар богів, завжди охороняє нас від усякої небезпеки, так само й ти будь володарем усіх рік!  
Твоє місце проживання, о боже, розташоване завжди в океані, житлі макарів! Цей океан, володар рік, буде  
тоді під твоєю владою! Убування і прибування вод будуть тоді відбуватися в тебе разом із Сомою!». ― «Хай  
буде так!», ― сказав тоді Варуна у відповідь тим богам. І всі вони, зібравшись разом, зробили так, що Варуна,  
володар вод,  знайшов своє  житло в  океані,  відповідно  до  правил,  передбачених  священними приписами.  
Присвятивши Варуну володарем усіх водяних істот і ушанувавши того володаря вод, боги потім відправилися 
у свої житла.

Присвячений же богами, Варуна  славетний почав тоді  охороняти належним чином усі  потоки і  моря, 
річки  та  озера,  як  Шатакрату  охороняє  богів.  Зробивши  омивання  в  тому  святому  місці  (Сарасваті)  і 
роздавши  різного  виду  багатства,  велемудрий  Баларама,  нищитель  Праламби,23 відправився  потім  до 
Агнітіртхи, на місце священних омивань, де Пожиратель жертв перестав бути видимим, зникнувши в череві  
дерева  шами.  Коли  ж  світло  усіх  світів  у  такий  спосіб  зникло,  о  бездоганний,  тоді  боги  прийшли  до 
шляхетного Прабатька всесвіту. І вони сказали: «Божественний Агні зник. І ми не відаємо причини. Нехай же  
не буде загибелі усіх світів. Створи нам вогонь!».

Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
З якої причини божественний Агні, творець усіх світів, зник? І яким чином він був знайдений богами?  

Про те розкажи мені правду.
В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Джатаведас  (Агні),  сповнений  великої  сили,  був  сильно  наляканий  внаслідок  прокльону  Бхрігу. 

Зникнувши в череві дерева шами, він, божественний, пропав тоді з виду. Коли зник Агні, боги всі, разом з  
Васавою,  сильно засмучені,  почали тоді  розшукувати  зниклого бога вогню.  Досягши потім святого місця 
Агнітіртхи, вони побачили Агні, який сховався у череві дерева шами й жив там, як личить. Небожителі всі, о  
тигре серед людей, очолені Бріхаспаті, знайшовши того бога вогню, сильно зраділи, разом з Васавою. І вони 
повернулися  тоді  шляхом,  яким  прийшли.  А  той  став  всепожираючим,  внаслідок  прокльону  Бхрігу,  о  
охоронцю землі,  як і  було сказано тим тлумачем брахмо. Тож зробивши там омивання,  мудрий Баларама  
відправився  до  святого  місця  Брахмайони,  де  божественний Прабатько  усіх  світів  вершив своє  творіння. 
Колись,  зробивши  там  омивання,  володар  Брахма  створив  також  різну  їжу  для  божеств,  відповідно  до 
встановлених  правил.  Викупавшись  там  і  роздавши різні  багатства,  Баладева  відправився  потім  до  місця 
священних омивань Кубери.  Там могутній Айлавіла (Кубера),  віддавшись суворому покаянню, знайшов, о 
царю, панування над всіма скарбами.

Коли він  жив там віддаючись покаянню,  о  царю,  всі  багатства  та  скарби самі  з’явилися до нього,  о  
кращий з мужів! І в теє місце священних омивань відправився тоді Плугоносець і, викупавшись там, роздав,  
як  личить,  веле  багатства  брахманам.  Він  побачив там у найчудовіших  лісах Кубери  те місце,  де колись 
шляхетний  Кубера  віддавався  суворому  покаянню  і  де  тим  царем  були  отримані  численні  дарунки  — 
панування  над усіма  скарбами  і  дружбу  з  Рудрою,  наділеним міццю невимірною;  своє  становище бога  і  
охоронця окремої сторони світу — Півночі; а також сина Налакубару — де все це, о міцнорукий, одержав  
негайно володар багатств. І там же він був присвячений у володарі скарбів сонмами марутів, які всі з’явилися 
туди. Йому також була дана чудова колісниця Пушпака, запряжена чарівними лебедями, а також всі скарби 
найррітів. Зробивши там омивання, о царю, і роздавши численні дарунки, Баларама, завжди вкритий білою 
маззю,  швидко  відправився  до  місця  священних  омивань  за  назвою  Бадарапачана.  Населене  всілякими 
істотами та утішне. Воно буяло лісовими плодами і рослинами різних пір року, та завжди було красиве через 
усякі квіти та плоди.

Так вістить розділ сорок шостий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 7
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Тоді Рама, як уже реклося, відправився до кращого з місць священних омивань — Бадарапачани, де було  

безліч подвижників та сіддхів. Там виконувала сувору обітницю юна дівчина, дочка Бхарадваджи, незрівнянна 
красою на землі, на ім’я Шручаваті, о володарю, чарівна діва вела помірне життя учениці. Та юна красуня, о 
царю, дотримуючись численних постів, віддавалася суворому аскетичному покаянню із твердим рішенням: 
«Хай буде чоловіком моїм цар богів!». Багато років пройшло, о продовжувачу роду Куру, протягом яких вона 
постійно дотримувалася тих обітниць і постів, суворих і занадто важких для виконання їх жінками. Завдяки 
такому поводженню її,  о володарю народів,  подвижництву й найвищій відданості  до нього,  прославлений 
Нищитель демона Паки (Індра) залишився тоді цілком задоволений нею. Могутній володар тридцяти богів 
прийшов до неї в ашрам, прийнявши вигляд шляхетного брахманського мудреця Васіштхи. Побачивши того 
Васіштху,  суворого  в покаяннях,  найкращого з  подвижників,  вона ушанувала  його відповідно до звичаїв,  
передбачених пустельникам, о нащадку Бгарати!

Обізнана на обітницях, чарівна і солодкомовна, вона рекла, звернувшись до нього: «О блаженний, о тигре  
серед пустельників, що накажеш, о володарю! Я дам тобі все, в міру своїх сил, о найчудовіший в обітницях! 
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Однак  я  не  дам  тобі  ніколи  своєї  руки  через  мою  відданість  Шакрі!  Обітницями,  суворими  постами  і  
покаянням, о багатий подвигами, Шакра, володар трьох світів, повинен бути вшанований мною!». Після таких 
слів,  звернених до нього,  прославлений бог,  кинувши на неї  погляд і  посміхаючись при цьому,  сказав їй,  
знавець в обітницях і постах, о нащадку Бгарати, ніби заспокоюючи її: «Ти піддаєш себе суворому покаянню! 
Про тебе мені все відомо, о найчудовіша в обітницях! І заради чого почата тая справа, о щаслива, виплекана в  
серці  твоєму,  — все  те  здійсниться  без  загайки,  о  прекраснолиця!  Усе  досягається  подвижництвом.  Усе 
ґрунтується на подвижництві. Ті блаженні краї, які належать премудрим богам, о прекраснолиця, — усе може 
бути  досягнуто  подвижництвом.  Подвижництво є  корінь великого щастя.  Люди,  які  залишають своє тіло, 
віддавшись тут суворому подвижництву, досягають становища богів, о щаслива! Почуй же ці слова мої! Звари 
тепер, о щаслива долею своєю, ці плоди дерева ююба, о найчудовіша в обітницях!».

І, сказавши «звари», прославлений Нищитель Бали вийшов, попрощавшись із тією чарівною дівою. Потім 
він почав вимовляти пошепки мантри в найкращому місці священних омивань, недалеко від тої оселі. Вона  
стала відома в трьох світах як Індратіртха «Місце священних омивань Індри», о великий царю! Адже заради  
випробування її у відданості, той прославлений Нищитель демона Паки, володар премудрих, зробив так, що 
варіння плодів ююби стало неможливим. Тоді, очистивши себе, о царю, вона, стримуючи себе в слові та не  
відаючи утоми,  приступилася до справи,  цілком зосередившись на ній.  Дотримуючись великої обітниці,  о 
тигре серед царів, вона поклала на вогонь плоди ююби і почала їх варити. І поки вона варила їх, минуло дуже  
багато часу, о туре серед людей! І день уже дійшов кінця, а плоди ті усе ще не зварилися. Запас хмизу, що був  
у неї, уже весь був спалений вогнем. Бачачи, що вогонь незабаром згасне через відсутність дров, вона почала  
палити своє власне тіло. Чарівна виглядом, вона кинула спершу у вогонь свої ноги. І в той час як кожна з ніг її  
почала згоряти, вона, непорочна, присувалася все ближче й ближче до вогню. Бездоганна, вона взагалі не 
думала про свої палаючі ноги. З очима, подібними до пелюсток лотосу, вона терпіла це тяжке випробування з  
бажання зробити приємне великому мудрецеві, який з’явився до неї гостем.

Побачивши  той  подвиг  її,  володар  трьох  світів  залишився  дуже  задоволений.  Тоді  він  показав  себе 
дівчині у своїй справжній подобі. І сказав найперший з богів тій діві, надзвичайно суворій ув обітницях: «Я  
задоволений,  о  чарівна,  твоєю  відданістю,  покаянням  і  обітницями!  Тому  бажання,  виплекане  тобою,  
здійсниться, о щаслива! Залишивши своє тіло, о велика долею своєю, ти будеш жити на Третім небі разом зі  
мною! І ця оселя твоя буде незмінним і найкращим з місць священних омивань у світі, здатним позбавляти  
усяких  гріхи,  о  прекрасноброва,  і  широко  відомим  за  назвою  Бадарапачана  «Варить  плоди  ююби».  
Прославлене  у  трьох  світах,  воно  буде  повне  брахманськими  мудрецями.  На  цьому  найкращому  місці  
священних омивань, о щаслива і обдарована чудовою долею, колись семеро мудреців, залишивши Арундхаті  
одному чоловікові з них, відправилися до Хімавану. І, відправившись, великі своєю долею й дуже суворі в  
обітницях, вони прибули туди, щоб збирати плоди та коріння для їжі. І коли вони жили так у лісі Хімавана, 
добуваючи засоби для існування, тоді трапилася посуха, що тривала цілих дванадцять років. І ті подвижники,  
спорудивши для себе ашрам, продовжували жити там.

Тим часом чарівна Арундхаті віддалася аскетичному покаянню там, де вона була залишена. Побачивши 
тоді  Арундхаті,  зайняту виконанням  суворої  обітниці,  подавець  дарунків,  Триокий  бог  Магадева,  вельми 
задоволений,  прийшов туди.  Прийнявши тоді  вигляд брахмана,  прославлений Магадева підійшов до неї  і  
промовив: «Я хочу милостині, о щаслива!». І вона, чарівна виглядом, сказала йому у відповідь: «Запас їжі вже  
закінчився,  о  брахмане!  Ось  поїж  плодів  ююби!».  Тоді  Магадева  промовив:  «Звари  ці  плоди  ююби,  о  
найкраща в обітницях!». Після таких слів, звернених до неї, вона почала варити ті плоди ююби з бажання  
зробити приємне брахманові.  Поклавши на запалений вогонь плоди ююби, прославлена Арундхаті  почала 
слухати тоді чудові, захоплюючі й священні розповіді з вуст того божества. Тим часом пройшла та страшна 
дванадцятирічна посуха,  немов це був один день. І для неї,  яка зовсім не приймала їжі та варила плоди і  
слухала чудесні розповіді, той жахливий час так само швидко минув, немов це був один-єдиний день.

Тоді ті семеро пустельників, зібравши плоди з гори, повернулися у те місце, де залишалася Арундхаті. І 
тут  величний  Магадева,  дуже  задоволений  смиренністю Арундхаті,  промовив  їй:  «Підійди,  як  колись,  о  
справедлива, до цих мудреців. Я цілком задоволений твоїм подвижництвом і обітницями, о знаюча закон!».  
Потім божественний Хара показав себе у своєму справжньому вигляді. Він сказав тоді мудрецям про те її  
шляхетне поводження: «Ті аскетичні заслуги, які досягнуті нею, о премудрі, я гадаю, зовсім непорівнянні з 
тими заслугами, які знайдені вами на хребті Хімавана! Адже покаяння, якому віддавалася ця самітниця, було 
надзвичайно суворим, бо вона провела дванадцять років, варячи плоди і в той же час не приймаючи їжі!».  
Потім божественний володар, звернувшись знову до Арундхаті, сказав їй: «Вибирай собі дарунок, о щаслива,  
який бажаний твоєму серцю!».  Тоді вона, з великими й мідно-червоними очима, промовила тому богові в  
присутності  семи  мудреців:  «Якщо  божественний  володар  задоволений  мною,  то  нехай  це  місце  буде 
найкращим  з  місць  священних  омивань!  І,  ставши  відомим  за  назвою  «Бадарапачана»,  нехай  воно  буде 
улюбленим притулком для сіддхів і божественних мудреців! Так само, о Володарю володарів богів, нехай той,  
хто, дотримуючись постів, проведе тут три ночі, нехай, очистившись душею, знайде плоди дванадцятирічного  
поста!». ― «Хай буде так!», ― сказав їй Хара й відправився тоді на небо.

Мудреці  ж  здивувалися  побачивши  бога,  а  також  побачивши  цнотливу  Арундхаті,  анітрішки  не 
виснажену  і  без  ознак  блідості  на  обличчі,  так  здатну  переносити  голод  і  спрагу.  Так  був  досягнутий  
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найвищий успіх смиренною Арундхаті із чистою душею, як і тобою, о велика долею, було вчинено заради 
мене, о сувора в обітницях! Адже в цій суворій обітниці, о мила, тобою досягнута перевага над Арундхаті!  
Вельми задоволений твоїми постами і  обітницями, я дам тобі  сьогодні також і  цей особливий дарунок,  о  
щаслива,  ―  такий  дам  я  дарунок,  о  обрана,  котрий  перевершує  той  дарунок,  що  був  даний  Арундхаті  
шляхетним Володарем. Завдяки його милості й твоїй прихованій силі, о чарівна, я подарую тобі ще інший  
дарунок, як слід: «Той, хто проведе в цьому святому місці одну лише ніч, зробивши омивання, занурений у  
глибоке  зосередження,  той,  після  того  як  залишить  своє  тіло,  знайде  блаженні  світи,  важкодоступні  для  
інших!».

Сказавши так святій Шручаваті, величний Тисячоокий бог, сповнений великої сили, повернувся тоді до 
себе на Третє небо. Після того як відправився Володар громової стріли, о царю, там випала злива чудових,  
запашних квітів,  о найкращий з роду Бгарати! І  загриміли також звідусіль  гучні  барабани. І  сприятливий  
запашний вітер віяв привітно, о володарю народів! І, залишивши тоді своє прекрасне тіло, Шручаваті стала 
жоною Індри. Суворим покаянням досягши такого становища, вона тішилася разом з ним, о непохитний!

Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Хто її мати, о благодатний, і де та красуня була вихована? Я бажаю почути про це, о брахмане, бо велика  

цікавість моя!
В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
У  шляхетного  брахманського  мудреця  Бхарадваджи витекло  сім’я,  коли  побачив  він  велеоку  апсару 

Гхрітачи, як та випадково проходила повз нього. І він, кращий з читачів молитов, втримав те сім’я у своїй 
руці. Потім він поклав його в посудину з деревного листя. І в ньому народилася чарівна дівчинка. Зробивши 
всі  необхідні  обряди  з  нагоди  її  народження  та  інші,  той  великий  пустельник  Бхарадваджа,  багатий  
подвигами, нарік їй ім’я. Те ім’я, яке дав їй справедливий душею подвижник, було Шручаваті. Залишивши її в  
ашрамі, Бхарадваджа відправився в ліси Хімавана. 

Тож,  зробивши  і  в  тому  святому  місці  омивання  й  давши  веле  багатства  знатним двічінародженим,  
найперший з роду Врішни, Баладева, сповнений високої шляхетности, направився потім, з душею глибоко  
зосередженою, до місця священних омивань Шакри.

Так вістить розділ сорок сьомий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 8
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Тоді  могутній  Баларама,  найперший  з  ядавів,  відправившись  до  місця  священних  омивань  Індри,  

викупався там, відповідно до приписів, і дав брахманам веле багатства та дорогоцінних каменів. Там цар богів  
зробив сотню жертвопринесень коня. І той володар богів дав Бріхаспаті величезне багатство. Адже там за  
допомогою  брахманів,  обізнаних  на  Ведах,  він  зробив  усі  ті  жертвопринесення,  як  це  запропоновано  у 
священному писанні. Вони відбувалися без усяких перешкод, рясніли жертовним м’ясом і супроводжувалися  
всілякими дарунками  брахманам.  Зробивши,  як личить,  ці  жертвопринесення  сторазово,  о  кращий з  роду 
Бгарати, Шакра, велично-блискучий, почав тоді називатися Шатакрату «Звершник ста жертвопринесень». І за  
його ім’ям, те сприятливе місце священних омивань, святе й вічне, здатне звільняти від усіх гріхів, стало тому  
називатися  Індратіртха  «Місце  священних  омивань  Індри».  Викупавшись  і  там  також,  як  належить,  та 
ушанувавши  брахманів  напоями,  одягом  і  стравами,  Збройний  палицею  Баладева,  відправився  звідти  до 
сприятливого і найкращого з місць священних омивань — Раматіртхи.

Великий своєю долею Рама з роду Бхрігу (Парашурама), наділений величезною силою подвижництва, не 
раз скоряв усю землю і винищував биків серед кшатріїв. Після цих подвигів, твердо наслідуючи наставника 
свого Кашьяпу, найкращого з пустельників, він зробив у тому святому місці жертвопринесення Ваджапея і  
сотню жертвопринесень коня. У вигляді винагороди, Рама дав йому всю землю разом з її океанами. І, давши 
там  багатства  двічінародженим,  о  Джанамеджайє,  і  зробивши  як  слід  омивання,  Рама  ушанував  так  
двічінароджених.  Роздавши  в  тім  священнім  і  сприятливім  місці  омивань  веле  багатства  і  ушанувавши 
пустельників, чарівнолиций Халаюдха направився тоді до місця священних омивань Ямуни.

Там колись, світозорий Варуна, великий своєю долею син Адіті, зробив жертвопринесення Раджасуя, о  
володарю землі! Скоривши в бою людей і богів, Варуна, нищитель ворожих героїв, зробив там своє видатне  
жертвопринесення. Коли завершилося те найчудовіше жертвопринесення, відбувся бій між богами і данавами,  
який вів до загибелі трьох світів. Коли ж завершилося найкраще жертвопринесення Варуни — Раджасуя, о 
Джанамеджайє, відбулася жахлива пря між кшатріями. І тоді, викупавшись у тому чудовому місці священних 
омивань,  оружний  плугом  Рама,  з  роду Мадгу,  роздав  там веле  багатства  двічінародженим.  І,  сповнений 
радости,  уславлений  двічінародженими,  той  герой  лотосоокий,  прикрашений  гірляндами  лісових  квітів,  
відправився тоді звідти до місця священних омивань Адітьї.

Там божественний Сурья, що випромінює яскравий блиск, зробивши жертвопринесення, досяг панування  
над небесними світилами у всесвіті і знайшов також свою найбільшу міць. Там, на березі тої ріки, завжди  
перебували всі боги разом з Васавою, вішведеви з марутами, гандхарви та апсари, Двайпаяна Вьяса і Крішна,  
нищитель Мадгу, також якши, ракшаси, пішачи, о володарю народів! Ці й інші, успішні в йозі, були у тому  
сприятливому і найчистішому місці священних омивань на березі Сарасваті, о приборкувачу ворогів! Там, у 
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чудовому і  найгарнішому з місць священних омивань,  колись Вішну,  убивши асурів  Мадгу і  Кайтабху,  о  
кращий з роду Бгарати, зробив своє омивання. Також і Двайпаяна Вьяса, справедливий душею, о нащадку  
Бгарати, викупавшись там же, знайшов найбільшу йогічну силу й досяг найвищих успіхів. Також і мудрець  
Асіта Девала, наділений величезною силою подвижництва, викупавшись у тому ж самому місці священних 
омивань, поринув у глибоке йогічне зосередження і знайшов найбільшу йогічну силу.

Так вістить розділ сорок восьмий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  4 9
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
У тім місці священних омивань, колись жив справедливий душею подвижник Асіта Девала, виконуючи 

обов’язки  домогосподаря.  Незмінний  у  моральному  обов’язку,  він  дотримувався  чистоти  внутрішньої  і  
зовнішньої і був приборканий душею. Наділений величезною силою подвижництва, він був зовсім далекий 
почуттю насильства. Словом, справою і думками він однаково ставився до всіх істот. Позбавлений гніву, о  
великий царю, він був байдужний до осуду і до приємного чи неприємного. Великий праведник, він дивився  
однаковими  очима  на  золото  і  на  грудку  землі.  Він  постійно  шанував  божеств  і  гостей,  разом  з 
двічінародженими, які  приходили до нього.  Відданий справедливості,  він завжди неухильно дотримувався  
обітниці помірности. Якось, одного разу, о великий царю, мудрий пустельник Джайгішавья, який вів життя 
жебручого ченця, відданий Йозі й глибоко зосереджений, прийшов у ту оселю Девали. Величний блиском, о 
царю, той великий праведник, постійно відданий Йозі, почав жити в оселі, о великий царю, і досяг успіхів у 
покаянні. Адже коли той великий пустельник Джайгішавья жив там, Девала, доглядаючи за ним, обходився з  
ним відповідно до звичаїв гостинности.

Так  для  них  обох,  о  великий  царю,  минув  тривалий  час.  І  одного  разу  Девала  не  побачив  у  себе 
пустельника  Джайгішавью.  Під  час  прийняття  їжі,  однак,  о  Джанамеджайє,  той  мудрий  мандрівний 
пустельник,  обізнаний  на  законі,  підійшов  до  Девали,  щоб  випросити  милостиню.  Побачивши  великого  
пустельника,  знову  у  вигляді  жебручого  ченця,  який  з’явився  там,  Девала  надав  йому  високі  почесті  і  
висловив велике задоволення. Девала вшановував свого гостя у міру своїх здібностей, о нащадку Бгарати,  
відповідно до правил, передбачених мудрецями, і з великою увагою протягом багатьох літ. Але одного разу, о  
царю,  побачивши  того  пустельника,  величного  блиском,  у  шляхетного  Девали  виникло  дуже  сильне 
занепокоєння.  Він  подумав  про себе:  «Багато  років  пройшло,  як  я  шаную  цього подвижника.  Однак  цей  
жебручий чернець нічого ще не сказав!».

Так міркуючи,  високоповажний Девала відправився до берега океану,  рухаючись повітрям і несучи із  
собою глиняний глечик.  Направляючись  до  океану,  чоловіка  рік,  він,  справедливий душею,  побачив тоді 
Джайгішавью,  який  прибув  туди  раніше  за  нього,  о  нащадку  Бгарати!  І  тут  володар  Асіта,  сповнений 
здивування, поринув у роздум: «Як міг цей жебручий чернець прибути до океану й зробити омивання раніше 
за  мене?».  Так  подумав  великий  мудрець  Асіта.  Зробивши  потім  омивання  в  океані,  як  належить,  і  
очистившись так, він почав вимовляти пошепки священні мантри. Зробивши обряд омивання і прочитавши 
про себе молитви, славетний Девала повернувся у свою оселю, о Джанамеджайє, несучи із собою глиняний  
глечик, наповнений водою. Але, лише увійшовши у свою оселю, пустельник той побачив там Джайгішавью, 
який сидів ув оселі. Великий подвижник Джайгішавья ніколи не говорив йому нічого, але жив у його ашрамі,  
немов він був шматком дерева.

Побачивши пустельника, подібного до океану багатством своїх подвигів, зануреного тоді у води океану,  
раніше, ніж сам він прибув туди,  Асіта побачив тепер того пустельника,  який увійшов у його ашрам теж  
раніше нього самого. Побачивши таку міць подвижництва Джайгішавьї, яка походить від Йоги, Асіта Девала,  
сповнений  мудрости,  о  царю,  почав  міркувати  про  це.  І  тоді,  о  царю царів,  той  кращий  з  пустельників  
подумав: «Як же цей праведник міг бути побачений мною в океані й знову у моїй оселі?». Так міркуючи,  
пустельник Девала, вправний у мантрах, злетів зі своєї оселі в небесний простір, о володарю народів, бажаючи 
довідатися про Джайгішавью, котрий вів життя жебручого ченця. І він побачив мандрівних по небу сіддхів, 
занурених у глибоке зосередження,  і  побачив він Джайгішавью,  благоговійно шанованого тими сіддхами. 
Твердий у дотриманні своїх обітниць і наполегливий у своїх зусиллях, Асіта Девала сповнився тоді сильного 
гніву. І побачив він потім Джайгішавью на небесах. Слідом за тим він побачив його прямуючим звідти у світ 
покійних предків. Потім він побачив його прямуючим зі світу предків у світ Ями. Далі він побачив великого  
пустельника, як він, злетів звідти і направився в уславлений світ Соми.

Потім він побачив його, як він піднімався в блаженні світи, приготовлені для тих хто здійснив особливо 
важливі жертвопринесення, а потім злетів звідти у світи для тих хто підтримує священний вогонь і далі в ту  
область, куди попадають праведники, що роблять жертвопринесення Дарша і Паурнамаса. Мудрий Девала  
побачив його потім у тих світах, що даються для тих хто чинить жертвопринесення тварин, у чистий світ,  
шанований самими богами. Далі він побачив, як він прямував до місць тих подвижників, які роблять різні 
види жертвопринесення Чатурмасья. Потім Девала побачив свого гостя, як він відправився також до місця тих  
подвижників, які чинять жертвопринесення Агніштома. Згодом Девала побачив його у місці тих подвижників, 
які  роблять жертвопринесення  Агніштута.24 Далі  він побачив його у світах для тих премудрих людей, які 
роблять найперше з жертвопринесень — Ваджапею, багату великою кількістю золота. Потім Девала побачив 
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Джайгішавью у світах, приготовлених для тих, хто робить жертвопринесення Пундаріка і Раджасуя. Потім він 
побачив  його  у  світах  для  тих  найкращих  з  людей,  хто  чинить  найперший  з  жертовних  обрядів  — 
жертвопринесення коня, а також людське жертвопринесення. Далі Девала побачив Джайгішавью також і в 
областях, приготовлених для тих, хто робить жертвопринесення Саутрамані 25 та інші, при яких різного виду 
жертовні тварини важко здобуваються. І Девала побачив його потім в областях тих, хто робить різні види 
жертвопринесень Двадашаха, о царю!

Далі Асіта побачив Джайгішавью у світах, тих самих, у яких перебуває Митра-Варуна, а також у тих, які  
належать  Адітьям.  Потім  Асіта  побачив  його  в  переході  через  області  Рудрів  і  вісьмох  Васу,  а  також 
Бріхаспаті — всі ті місця їхнього перебування. Потім Асіта побачив Джайгішавью, як він, піднявшись угору,  
направився спершу у світ корів, а потім пройшов у світи брахмасатринів.26 Далі він побачив того брахмана в 
дорозі, завдяки своїй прихованій силі через інші три світи, коли той прямував у світи, приготовлені для жінок 
чесних і вірних своїм чоловікам. Але тут  Асіта знову загубив Джайгішавью, кращого з пустельників,  що,  
глибоко  зосередившись у  Йозі,  зник з  очей його,  о  приборкувачу  ворогів!  Великий своєю долею Девала 
подумав тоді про могутність Джайгішавьї, про перевагу його обітниць і про незрівнянні його успіхи в Йозі.  
Твердий  у  своїх  рішеннях  Асіта,  приборканий  душею,  склавши  шанобливо  руки,  спитав  тоді  тих  
найчудовіших сіддхів у світі брахмасатринів: «Я не бачу Джайгішавьї! Розкажіть мені про нього, наділеного 
великою міццю! Я бажаю почути про це, бо велика цікавість моя!».

С і д д х и  с к а з а л и :
«Слухай, о Девало, твердий в обітниці, як ми будемо ректи тобі сущу правду! Джайгішавья відправився в 

передвічний  нетлінний  світ  Брахми!».  Почувши  слова  тих  сіддхів  зі  світу  брахмасатринів,  Асіта  Девала 
швидко злетів, з наміром досягти світу Брахми, але впав прожогом, недостатньо підготовлений для цього. 
Тоді  сіддхи,  ще раз  звернувшись до  Девали,  сказали йому:  «Немає  в  тебе,  о  Девало,  багатий подвигами, 
можливості відправитися туди, у житло Брахми, якого досяг Джайгішавья, о брахмане!». Почувши ті слова 
сіддхів, Девала почав спускатися назад через усі  ті  світи, з одного в іншій, у послідовному порядку.  І він  
повернувся у свою власну оселю дуже швидко, подібно птасі. Як тільки Девала увійшов у своє житло, він 
побачив  там  Джайгішавью.  Бачачи  силу  подвижництва  Джайгішавьї,  похідної  від  Йоги,  Девала  тоді 
подумавши  про  це  своїм  справедливим  розумом  і,  підійшовши  до  великого  пустельника,  смиренно 
схилившись перед ним, о царю, сказав шляхетному Джайгішавьї: «Я хотів би присвятити себе віровченню про  
остаточний порятунок!».

Почувши ті слова його, Джайгішавья дав йому настанови.27 Він також наставив його в приписах Йоги і у 
найвищих обов’язках і протидіях їм, відповідно до шастр. Бачачи, що він прийняв тверде рішення вести життя 
мандрівного пустельника, великий подвижник зробив тоді всі обряди для присвяти його відповідно до правил,  
запропонованих законом. Але тут усі істоти, разом з покійними предками, бачачи, що Девала прийняв тверде 
рішення вести життя мандрівного пустельника, почали волати, голосячи: «Хто ж буде тепер постачати нас  
їжею?». І Девала, почувши жалісливі слова істот, що оголошували десять сторін світу, вирішив відмовитися 
від способу життя самозречення. І тоді всі види священних плодів і коренів, о нащадку Бгарати, а також квіти 
та рослини, тисячами почали волати, голосячи: «Ниций і зловмисний Девала хоче напевно, знову зривати й  
зрізувати  нас!  На  жаль,  давши одного  разу  всім  істотам обіцянку безпеки,  він  не  усвідомлює  тепер,  що  
збирається чинити погано!».

І  тут  кращий з пустельників почав знову міркувати:  «При виборі способу життя самозречення або ж  
обов’язку вести життя домогосподаря — що з цих двох буде найкращим для мене?». Міркуючи так подумки,  
Девала,  о  найкращий  з  царів,  відмовився  від  наміру  вести  життя  домогосподаря  і  обрав  спосіб  життя 
самозречення. Поринувши в ці й подібні міркування, Девала внаслідок такого рішення досяг високих успіхів і  
досконалости у найвищій Йозі,  о нащадку Бгарати! Тоді боги, під проводом Бріхаспаті,  зібравшись разом,  
схвалили  Джайгішавью  і  подвижництво  того  пустельника.  Але  тут  кращий  з  мудреців  Нарада  сказав, 
звернувшись до богів: «Немає у Джайгішавьї аскетичного покаяння,28 бо він викликає подив у Асіти». І йому, 
який так сміливо говорив,  сказали у відповідь ті  небожителі:  «Не кажи так,  коли мова йде про великого 
пустельника Джайгішавью!». 

І  там,  в  Адітьятіртсі,  також  зробивши  омивання  і  давши  багатства  двічінародженим,  шляхетний 
Плугоносець,  вершитель  похвальних  діянь,  здобув  найвищі  доброчесні  заслуги  і  відправився  потім  до 
найважливішого місця священних омивань — Соми.29

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

Р о з д і л  5 0
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
У тому прославленому місці,  де колись володар зірок (Місяць) зробив жертвопринесення Раджасуя,  о 

нащадку Бгарати,  відбувся великий бій, згубний для Тараки. І там, також зробивши омивання і роздавши  
дарунки,  справедливий  Бала  (Баладева),  приборканий  душею,  відправився  до  місця  священних  омивань 
пустельника  Сарасвати.  Там  колись,  під  час  посухи,  що тривала  дванадцять  років,  пустельник  Сарасвата 
навчав Ведам найперших з двічінароджених.

Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
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Яким чином колись, під час дванадцятирічної посухи, пустельник Сарасвата, багатий подвигами, навчав 
Ведам мудреців?

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Колись,  о  великий  царю,  був  мудрий  пустельник,  наділений  величезною  силою  подвижництва.  

Прославлений під ім’ям Дадхіча, він, перемігши свої почуття, дотримувався обітниці помірности. І через його 
надмірне аскетичне покаяння, Шакра постійно відчував великий страх, о володарю! Той же не міг порушити 
свою обітницю покаяння,  навіть піддавшись спокусі  різного виду дарунками. І  тоді,  щоб спокусити його,  
Нищитель демона Паки підіслав до нього небесну апсару, незрівнянно-прекрасну Аламбусу. І в той час як той 
шляхетний мудрець на березі Сарасваті вдовольняв богів, о великий царю, та чарівна діва постала перед ним.  
Побачивши  її,  дивнотілу,  у  того  мудреця,  очищеного  душею,  вилилося  сім’я  в  ріку  Сарасваті.  І  та  ріка  
поглинула його. І дійсно, побачивши те сім’я, вона вклала його у своє лоно. І велика ріка виношувала той 
зародок заради народження в неї сина. Коли ж прийшов час, вона, краща з рік, народила сина. І, взявши тоді  
немовля, вона пішла до того мудреця, о володарю!

Побачивши його, кращого з пустельників, на зборах мудреців, та ріка, о володарю царів, передаючи йому 
сина, сказала тоді: «О брахманський мудрецю, це твій син, виношений мною через відданість до тебе! Те сім’я 
твоє, котре витекло коли побачив ти апсару Аламбусу, я виносила в утробі своїй, о брахманський мудрецю,  
через відданість до тебе і  тверду впевненість, що ця схована міць твоя ніколи не зруйнується! Прийми ж 
бездоганного, мною даного, власного сина свого!». Після таких слів, звернених до нього, пустельник прийняв 
дитину і відчув велику радість. У супроводі мантр він, найкращий з двічінароджених, з любов’ю поцілував  
його в голову, а потім довго тримав його у своїх обіймах, о найперший з роду Бгарати. Вельми задоволений 
рікою Сарасваті,  великий пустельник Дадхіча дав їй дарунок:  «Вішведеви,  разом з покійними предками і  
сонми гандхарвів і апсар будуть відчувати, о щаслива, велике задоволення, власкавлені узливаннями із твоїх 
вод!».  Сказавши так,  він,  вельми задоволений і  сильно обрадуваний  душею,  уславив  велику ріку  такими 
словами. Послухай же їх, як належить, о царю!

«Ти,  о велика своєю долею, витікаєш із озера Брахми з незапам’ятних часів.  Тебе,  о найкраща з рік,  
знають усі  пустельники,  суворі  в обітницях! Ти постійно робиш для мене приємні послуги,  о приємна на  
вигляд! Тому цей великий син твій буде відомий на ім’я Сарасвата «Син Сарасваті», о красуне! Син твій,  
здатний створювати нові світи, буде прославлений під твоїм ім’ям. Воістину, той подвижник великий буде  
відомий під ім’ям Сарасвата! Під час посухи, що протриває дванадцять років, цей Сарасвата, о велика своєю 
долею,  буде  навчати  Ведам  биків  серед  брахманів!  О  щаслива  Сарасваті,  моєю  милістю  ти  будеш  
найсвятішою з усіх священних рік, о чарівна!». Так була та велика річка уславлена тим мудрецем, після того  
як отримала дарунок від нього. Взявши із собою сина, вона пішла, сповнена радости, о туре з роду Бгарати!

У цей самий час, коли виникла ворожнеча між богами і данавами, Шакра в пошуках зброї обійшов три  
світи. Однак божественний Шакра не міг знайти такої зброї, що була б придатна для знищення тих ворогів  
премудрих богів.  І  тоді  Шакра сказав  богам:  «Могутні  асури  не можуть  бути  переможені  мною.  Крім як 
кістками Дадхічи, вороги тридцяти богів не можуть бути знищені! Тому, о кращі з богів, відправившись до 
найпершого з мудреців, ви повинні попросити його: «Дай нам, о Дадхічо, свої кістки! За допомогою їх ми  
знищимо  наших  ворогів!».  І  на  посилене  прохання  богів  дати  їм  кістки,  той  найкращий  з  мудреців  без  
коливань віддав тоді своє життя. Зробивши приємне богам, він досяг потім нетлінних світів. А Шакра тим  
часом, завдяки його кісткам, з радісною душею велів зробити різні  види чудової  зброї  ― громові стріли,  
диски, важкі булави та безліч різних палиць.

Адже здатний створювати світи Дадхіча,  був  породжений великим мудрецем Бхрігу,  сином Володаря 
створінь,  у  результаті  його  суворого  покаяння.  З  тілом  незвичайних  розмірів  і  наділений  величезною 
схованою міццю, він зробився найсильнішою з істот у світі. Могутній, прославлений своєю міццю, він став  
високим, як володар гір (Хімаван). Через його надмірну силу Нищитель демона Паки постійно відчував страх. 
Тою  громовою  стрілою,  яка  походить  од  прихованої  силі  Брахми,  освяченою  мантрами  і  випущеною  в 
сильному гніві,  о  нащадку  Бгарати,  божественний  Шакра  убив  дев’яносто  дев’ять  героїв  серед  дайтьїв  і 
данавів. Після того як минув довгий і дуже страшний час, наступила посуха, о царю, що тривала дванадцять  
років. І протягом тої дванадцятирічної посухи, великі мудреці, змучені голодом, у пошуках їжі розбрелися в  
усі сторони. Побачивши їх, що розійшлися в усіх напрямках, Сарасвата теж подумав про втечу.  Тоді йому 
сказала Сарасваті: «Не потрібно тобі, о сину мій, іти звідси, бо я завжди буду доставляти тобі їжу у вигляді  
добірної риби. Залишайся тут,  о сину!».  Після таких слів, звернених до нього, він тоді,  залишаючись там,  
почав власкавлювати покійних предків і божеств. І сам він одержував також свою щоденну їжу, підтримуючи 
в такий спосіб своє життя і Веди.

І ось, коли минула та посуха, великі мудреці почали запитувати один одного про поновлення вивчення 
Вед. У той час як вони, змучені голодом, блукали усюди, знання Вед у них було втрачено. І справді, о царю 
царів, не було серед них нікого, хто розумів би священне писання. Сталося так, що якийсь мудрець серед них 
набрів  на  Сарасвату,  найпершого  з  мудреців,  у  той  час  як  той  із  зосередженою  увагою  читав  Веди.  
Вернувшись  до  тих  мудреців,  він  сказав  їм  про  Сарасвату,  незрівнянного  в  блиску  своєму,  який  з  
богоподібним виглядом читав Веди у безлюдному місці. Тоді всі великі мудреці, о царю, відправилися туди й 
разом сказали так Сарасваті, кращому з пустельників: «Навчай нас Ведам!». І їм промовив тоді пустельник: 
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«Будьте  моїми учнями  за  встановленими правилами!».  Тоді  сонм  мудреців  сказав  у  відповідь  йому:  «Ти  
занадто юний роками, о сину!». І він промовив знову тим пустельникам: «Хай не зменшаться мої доброчесні  
заслуги, раз я буду діяти таким шляхом! Той, хто навчає неправильно, або той, хто засвоює неправильно, ―  
обоє  вони  гинуть  незабаром  або  обоє  стають  ненависними  один  одному!  Не  роками  і  не  сивиною,  не  
багатством і не родичами знаходять мудреці доброчесні заслуги. Той серед нас великий, хто здатний читати і  
розуміти Веди!».

Почувши ті слова його, пустельники ті зробилися його учнями відповідно до приписів і, засвоюючи від  
нього Веди, знову почали учитися за встановленими правилами. Шістдесят тисяч пустельників стали учнями 
брахманського мудреця Сарасвати, у зв’язку з необхідністю вивчення Вед. Слухняні волі того брахманського  
мудреця, хоча й юного, всі вони тоді приносили йому кожний по жмені трави дарбха для його сидіння. 

І,  там  також  давши  багатства,  могутній  син  Рохіні  та  старший  брат  Кешави,  сповнений  радости, 
відправився далі шляхом походу,  до важливого і прославленого місця священних омивань, де колись жила  
стара незаймана.30

Так вістить розділ п’ятдесятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5 1
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Чому, о благодатний, та діва віддалася аскетичному покаянню за давніх часів? Заради чого вона піддавала 

себе покаянню і якою була її обітниця? Ця історія, незрівнянна і важкозрозуміла, була вже мною почута від 
тебе, о брахмане! Розкажи тепер, як слід, у всіх подробицях, як та діва віддавалася аскетичному покаянню.

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Був мудрець, наділений величезною міццю й овіяний гучною славою, на ім’я Куні-Гаргья.31 Віддавшись 

суворому  подвижництву,  о  царю,  той  володар,  найкращий  з  подвижників,  створив  зусиллям  волі 
прекрасноброву дочку. Побачивши її, славетний Куні-Гаргья сповнився великої радости. Потім, залишивши 
тут своє тіло, о царю, він відправився на Третє небо. А тим часом та бездоганна, чарівна діва, прекрасноброва 
і з очима, подібними до пелюсток лотосу, віддаючись жорсткому і суворому аскетичному покаянню, шанувала 
постами покійних предків і богів. Коли вона так перебувала в суворому подвижництві, минув дуже тривалий 
час, о царю! Хоча батьком своїм вона й призначалася для видання чоловікові, вона, бездоганна, не побажала 
заміжжя, бо не знайшла ще мужа, гідного себе. Продовжуючи виснажувати своє тіло суворим покаянням, вона 
віддалася  тоді  цілком  шануванню  покійних  предків  і  богів  у  безлюдному лісі.  Хоча  й  виснажена  такою  
роботою, о царю царів, і виснажена старістю та покаянням, вона все ж вважала себе при меті своїй. Нарешті,  
коли вона, сильно постарівши, не могла відсунути навіть одну ногу від іншої, сама без сторонньої допомоги,  
вона прийняла тоді рішення відправитися в потойбічний світ.

Побачивши її, готову покинути своє тіло, Нарада сказав їй: «Звідки можуть бути блаженні світи для тебе, 
о бездоганна, коли ти дівиця, яка не очистилася здійсненням шлюбного обряду? Адже так були чулисьмо у  
світі богів, о поборнице великої обітниці! Велике зроблене тобою аскетичне покаяння, але не можуть бути  
досягнуті  тобою  блаженні  світи!».  Почувши  такі  слова  Наради,  та  діва,  прийшовши  на  збори  мудреців,  
сказала: «Половину заслуг своїх у покаянні я віддам тому, хто візьме мою руку для шлюбу, о найчудовіші!». І 
після того як вона сказала так, її руку взяв нащадок Галави, мудрець на ім’я Пракшрінгаван, і запропонував їй  
таку угоду: «З такою лише угодою я торкнуся твоєї руки, о чарівна, якщо тобі завгодно буде провести зі мною 
лише одну ніч!». Висловивши згоду словом «добре», вона віддала тоді йому свою руку.  Син Галави взяв її  
руку і зробив весільний обряд.

І в ту ніч, о царю, вона перетворилася на юну діву з божественним кольором обличчя, була в чудовім  
одязі та прикрасах, у гарних вінках і змащена добірними пахощами. Побачивши її, таку дивовижну собою, він 
сповнився щастя й провів з нею одну ніч. А на світанку вона сказала йому: «Угода, о брахмане, що була мною 
укладена з тобою, виконана, о кращий з подвижників! Згідно тієї угоди я провела ніч, благо тобі! Хай буде  
тобі щастя! А тепер я піду від тебе!». Одержавши його дозвіл, вона ще раз сказала: «Той, хто із зосередженою  
увагою проведе в цьому місці священних омивань одну ніч, задовольнивши небожителів узливанням водою,  
знайде доброчесні заслуги, властиві тим, хто ретельно дотримується обітниці помірности протягом п’ятдесяти 
восьми років!». Сказавши так, вона, цнотлива, залишивши своє тіло, відправилася на небо.

Мудрець же, чоловік її, сильно засмутився, все згадуючи про її красу. Внаслідок угоди, укладеної ним, він 
прийняв половину її заслуг у покаянні. Украй виснаживши себе, він потім пішов її шляхом, змучений сумом, о  
кращий з роду Бгарати,  і  спонукуваний її  красою.  Це  розповів тобі  славну повість  про стару незайману!  
Перебуваючи в тім місці священних омивань, Халаюдха почув про вбивство Шальї.  Там, також роздавши 
дарунки двічінародженим, о приборкувачу ворогів, він висловив тоді свою скорботу за Шальєю, убитого в  
бою пандавами. Вийшовши потім з меж Самантапанчаки, нащадок роду Мадгу Рама спитав сонми мудреців  
про наслідки битви на Курукшетрі. І, запитані тим левом з роду Яду про наслідок битви на Курукшетрі, о 
володарю, вони, шляхетні, розповіли йому про усе, що відбулося по-правді.

Так вістить розділ п’ятдесят перший в Шальяпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  5 2
М у д р е ц і  с к а з а л и :
Самантапанчака, о Рамо, називається споконвічним північним вівтарем Володаря створінь (Брахми). Там 

колись  небожителі,  подавці  великих  дарунків,  зробили  найкраще  жертвопринесення.  І  колись,  кращим  з 
царствених мудреців, шляхетним Куру, обдарованим великим розумом і невимірною прихованою міццю, це 
поле оброблялося протягом багатьох років. Тому воно прославилося тут як Курукшетра ― «Поле Куру».

Р а м а  с п и т а в :
Заради чого шляхетним Куру оброблялося це поле? Я бажаю почути про те, як ви будете розповідати, о  

багаті подвигами!
М у д р е ц і  в і д п о в і д а л и :
За  давніх  часів,  о  Рамо,  коли  Куру  з  постійною  ретельністю  займався  обробленням  поля,  Шакра,  

зійшовши із Третього неба, спитав його про причину такої ретельності: «Чому ти цим займаєшся, о царю, з  
таким наполегливим старанням? І яка твоя мета, о царствений мудрецю, заради якої обробляється це поле?».

К у р у  м о в и в :
«Ті люди, які помруть на цьому полі, о Звершнику ста жертвопринесень, відправляться в блаженні світи,  

вільні від гріхів!». Посміявшись тоді, володар Шакра повернувся на Третє небо. А царствений мудрець, однак, 
не знічений зовсім, продовжував обробляти землю. І, приходячи до нього знову й знову та щораз питаючи  
його, не зніченого анітрішки, і посміюючись над ним, Шатакрату йшов домів. Тим часом як цар, з неослабним 
запалом  обробляв  землю,  Шакра  тоді  повідомив  богів  про  цілеспрямоване  заняття  царственого  мудреця.  
Почувши про те, боги сказали Тисячоокому такі  слова:  «Варто відмовити царственого мудреця,  о Шакро,  
запропонувавши  йому  дарунок.  Якщо,  вмираючи  тут,  люди  будуть  відправлятися  на  небеса,  не  роблячи  
жертвопринесень,  то нам не буде  діставатися належна частка від них!».  Тоді,  з’явившись до царственого  
мудреця,  Шакра  сказав  йому:  «Досить  тобі  обробляти  землю!  Дій  відповідно  до  мого  слова!  Люди,  які  
покинуть тут своє тіло, відмовившись од їжі, невсипущі у своїх почуттях, або ж ті, які загинуть у бою, прямо 
відправляться  у  свою  останню  путь,  о  царю!  Вони,  о  царю  царів,  будуть  насолоджуватися  небесним 
блаженством, о велемудрий!». «Хай буде так!», ― промовив тоді Шакрі цар Куру. Одержавши потім у нього 
дозвіл, Нищитель Бали, з радісною душею швидко повернувся знову на Третє небо.

Так,  о  кращий з  роду Яду,  оброблялося  колись  поле  царственим мудрецем,  а  Шакрою були  обіцяні  
доброчесні заслуги тим, хто втратить тут своє життя. І тут також, на Курукшетрі, Шакра, володар богів, сам 
склав вірш і  проспівав його.  Слухай  же про нього,  о  Халаюдхо!  «Навіть  пил,  що піднімається вітром од 
Курукшетри,  відправляє  також  у  найвищий  шлях  і  того,  хто  творить  злодіяння!».  Бики  серед  богів  і  
найперших брахманів,  а  також найголовніші  серед володарів людей,  такі  як Нріга  та  інші,  зробивши тут 
дорогі  жертвопринесення,  всі,  після  того  як  залишили  своє  тіло,  знайшли  блаженство.  Простір  між 
Тарантукою і Арантукою 32 і між озерами Рами і Мачакрукою (ім’я якши) — це Курукшетра. Самантапанчака 
називається північним жертовним вівтарем Володаря створінь. Сприятливе і вельми священне, наділене усіма 
небесними  ознаками,  це  місце  високо  шанується  небожителями.  Тому  всі  володарі  земні,  убиті  у  бою, 
відправляються найвищою дорогою шляхетних.

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

Р о з д і л  5 3
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Оглянувши Курукшетру і роздавши дарунки,  той герой з роду Сатвата (Баларама) попрямував тоді в 

доволі великий дивовижний ашрам, о Джанамеджайє!
Священний, він був покритий деревами мадхука і гаями манго, та буяв деревами плакша і ньягродха. І  

був він вкритий деревами більва з папугами на них, хлібними деревами і деревами арджуна. Споглядаючи ту  
прекрасну оселю зі священними ознаками, він, кращий з роду Яду, спитав тих мудреців усіх: «Чия це оселя?».

І всі вони, о царю, сказали Халаюдсі: «Слухай, о Рамо, докладно про те, чия це раніше була оселя! Тут  
колись  бог  Вішну  віддавався  суворому  аскетичному  покаянню.  Тут  були  зроблені  ним,  відповідно  до  
приписів, усі споконвічні жертвопринесення. Тут же відома брахманська дівчина, що дотримувалася з юного 
віку,  обітниці  помірности,  мала  успіх  в  аскетичному  покаянні.  І,  наділена  великою  силою  Йоги,  та 
подвижниця  відправилася  потім  на  небо.  Була,  о  царю,  у  шляхетного  Шандільї 33 дочка,  цнотлива,  що 
прийняла сувору обітницю, приборкана душею, яка дотримувалася обітниці помірности. Отримавши найвищу 
силу  Йоги,  вона  відправилася  на  найвище  небо.  Отримавши  плоди  жертвопринесення  Ашвамедха, 
найщасливіша з усіх хто володіє такими плодами, вона, велика своєю долею, відправилася на небо, шанована  
приборканими душею».

Вступивши у священну оселю і оглянувши її, той бик з роду Яду шанобливо привітав тих мудреців. І,  
розташувавши потім табором усі підрозділи свого почту на схилу Хімавану, він, нев’янучий славою, почав  
підніматися на гору. Пройшовши не дуже далеко при сходженні на гору, могутній Баларама із зображенням 
пальми на його прапорі, побачив святе й найкраще з місць священних омивань і здивувався. Побачивши також 
джерела Сарасваті та святе місце Плакшапрасравану, Бала досяг іншого відмінного і найпрекраснішого місця 
священних омивань — Карапачани. Там теж роздавши дарунки і зробивши омивання в прохолодній воді,  
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могутній  Халаюдха,  дуже  обрадуваний,  відправився  звідти  в  ашрам  Митри  і  Варуни.  З  Карапачани  він 
направився  до  того  місця  на  Ямуні,  де  за  старих  часів  Індра,  Агні  та  Арьяман  знайшли  велике  щастя.  
Зробивши  й  там  омивання,  він,  справедливий  душею,  одержав  велику  насолоду.  І,  сівши  потім  разом  з  
мудрецями й сіддхами, той бик з роду Яду, наділений могутньою силою, почав слухати їхні чудесні розповіді.

Між тим як вони сиділи так, туди, до того місця, де перебував Рама, прийшов мандрівний божественний 
мудрець  Нарада.  Покритий  заплетеною  віночком  косою,  в  одязі  із  золотавої  деревної  кори,  великий 
подвижник, о царю, тримав у руках золотий жезл і посудину камандалу. Вправний у танцях і співі, шанований 
богами і брахманами, він ніс із собою чарівну віну, за формою подібну до черепахи. Завжди люблячи сварку і  
викликаючи її, він прийшов у те місце, де перебував прекрасний Рама. Вставши і ушанувавши божественного 
мудреця, що дотримується обітниці, всі вони спитали його про усе, що відбулося з кауравами. І тоді Нарада, 
знавець усіх  настанов,  о царю, розповів Рамі все,  як було,  — про загальну загибель кауравів.  Син Рохіні  
запитав  потім  Нараду  сумним голосом:  «У  якому стані  зараз  теє  поле?  І  яке  тепер становище царів,  які 
перебували там? Я вже чув про це раніше, о багатий подвигами! Але в мене виникла сильна цікавість почути  
про це докладніше!».

Н а р а д а  м о в и в :
Ще раніше були вбиті Бгішма, Дрона й правитель Синдху. Убиті також Карна, син Вікартани, і його сини, 

могутні вої-колісничні. Також упали Бхурішравас, о сину Рохіні, і могутній Цар мадрів! Ці й багато інших 
могутніх героїв, ті, що зібралися звідусіль там, жертвуючи своїми дорогими життями заради служіння цареві  
кауравів,  — ці  царі  й  царевичі,  що  не  тікали  у  боях,  —  усі  впали  там!  Слухай  тепер  мене,  о  Мадгаво  
міцнорукий,  про тих,  які  ще вціліли там! У війську сина Дхрітараштри залишилися живими лише Кріпа,  
могутній володар бходжів (Крітаварман), і доблесний Ашваттхаман, а їхнє розбите військо розбіглося в усі  
боки. Після того як військо було розбито, а Кріпа й інші втекли, Дурьйодхана, охоплений сильним горем,  
поринув ув озеро за назвою Двайпаяна. І коли син Дхрітараштри лежав там серед вод, скованих ним навколо 
себе, пандави разом із Крішною почали вражати його гострими словами. І вражений образливими виразами, о  
Рамо, з усіх боків, той могутній герой постав перед озером, захопивши із собою величезну палицю. Тепер він 
виступив уперед на битву із Бгімою. І той вельми страшний бій між ними обома, о Рамо, має бути сьогодні!  
Якщо ти маєш цікавість, відправляйся, о Мадгаво, негайно! Подивися на страшний герць між двома твоїми 
учнями, якщо бажаєш!

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши  слова  Наради,  Рама  ушанував  тих  биків  серед  двічінароджених  і  відпустив  усіх  хто  

супроводжував  його  у  паломництві.  «Повертайтеся  у  Двараку!»,  —  так  наказав  він  супутникам  своїм.  
Спустившись із  найкращої  з  гір,  з  тої  милостивої  оселі  Плакшапрасравани,  Рама тоді,  з  радісною душею 
вислухав  бесіду  про  великі  релігійні  заслуги  місць  священних  омивань.  У  присутності  брахманів  він,  
нев’янучий славою, проспівав цю хвалебну шлоку: «Де ще може бути така насолода, як при перебуванні на 
Сарасваті? Де ще можуть бути знайдені такі релігійні заслуги,  як при перебуванні на Сарасваті? Досягши  
Сарасваті, люди одержували можливість відправитися на небо! Усі повинні завжди згадувати ріку Сарасваті! 
Сарасваті ― найсвятіша серед усіх рік! Сарасваті завжди дає велике щастя людям! Досягши Сарасваті, люди, 
причетні до гріхів, не засмучуються про них ні тут, ні в потойбічному світі!». Дивлячись із радістю знову і  
знову на Сарасваті, той приборкувач ворогів зійшов тоді на чудову колісницю, запряжену відмінними кіньми. 
І на тій стрімкій колісниці, той бик з роду Яду прибув на бойовище, бажаючи подивитися майбутній бій між 
двома своїми учнями.

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

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ПАЛОМНИЦТВО В МІСЦЯ СВЯЩЕННИХ ОМИВАНЬ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ПАЛОМНИЦТВО В МІСЦЯ СВЯЩЕННИХ ОМИВАНЬ
1 Двайпаяна (dvaipāyana grada) — те ж, що і Рамахрада (rāma-hrada) — назва священного озера, розташованого на  

північній  стороні  Тханесвара  у  Пенджабі.  Розмір  його  ледве  більше  1  км  у  довжину,  зі  сходу  на  захід,  і  більше  
півкілометра завширшки, з півночі на південь. Озеро це називалося Двайпаяна через те, що посередині його перебував  
острів (dvіpa). Там був священний колодязь, названий Чандракупа (Candrakūpa ― «Місячний колодязь»), який відвідували  
прочани з усіх частин Індії, під час затемнення місяця. Воно називалося також Рамахрада «Озеро Рами», тому що  
Парашурама зробив узливання водами цього озера покійним предкам після знищення кшатріїв. (вгору)

2 Кінкара (kiñkara) — букв. «служник, слуга». Назва жезла Ями, сина Вівасвана. (вгору)
3 Мається на увазі  Баларама,  старший брат Крішни.  Він  був  військовим учителем Дурьйодхани і  Бгімасени в  

мистецтві битися на палицях. (вгору)
4 Вірочана (virocana) — букв. «світило, осяйний», зазвичай епітет стосується Сонця. Тут же ― епітет Місяця.  

Це, можливо, єдине місце в епосі, де це слово вживається в значенні місяця. (вгору)
5 Шашин (çāçіn) — букв. «носе зображення зайця», епітет місяця. (вгору)
6 Трита (trita) — ім’я древнього пустельника, що згадується ще у Ведах. Точне встановлення місця паломництва  

Трити Tritasya  Udapana,  також відомого  як  Tritakupa є  важким.  Про  те,  що  Трита впав  у  колодязь  і  потім  був  
урятований  завдяки  допомозі  Бріхаспаті,  говориться  у  Рігведі  (I.  105.17,  IX.  34.4),  а  також  у  Бхагаватапурані  
(10.78.19). (вгору)
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7 Абхіри (ābhіrāh) — назва народності, далебі з пастушачих племен, яка жила, згідно Магабгарати, поблизу моря й  
на  березі  Сарасваті,  нині  ріки  Сомнатх  у  Катхіяварі.  За  іншими  версіями,  абхіри  населяли  країну  Абхіра,  яку  
ототожнюють із південно-східною частиною Гуджарата, біля гирла Нармади. (вгору)

8 Гарга (Garga) — прославлений астроном і  астролог давньої Індії.  За традицією відомий, як автор древнього  
твору по астрономії та астрології. (вгору)

9 Ашмакутти, дантолукхаліни, сампракшали ― Ашмакутти ― «розмелюють каменями зерна», пустельники, які  
вийшли в ліс та які харчуються неочищеним зерном, лущачи його каменями. Дантолукхаліни ― «користуються зубами  
замість ступки», пустельники, які харчуються неочищеним зерном, розмелюючи його зубами. Сампракшали ― букв.,  
«здійснюють запропоновані омивання». (вгору)

10 Манканака (Mañkaņaka) — древній мудрець, який вів помірне життя роблячи омивання в ріці Сарасваті. Від його  
сімені (що витекло в нього коли побачив прекрасну жінку, яка купалася в річці) народилися сім мудреців, які стали потім  
родоначальниками марутів. (вгору)

11 Ауддалакі(Auddālaki) ― пустельник Шветакету, син великого мудреця Уддалаки. (вгору)
12 Від жінки-родички (sajanyāyām) — певно, тут мається на увазі  Суканья (Sukanyā),  дружина бога вітру (як в  

інших редакціях тексту). (вгору)
13 Дандака  (daņdaka),  або  Дандакаранья  (daņdakāraņya)  ―  назва  лісу  або  лісової  області,  ототожнюється  з  

Магараштрою  («Країною  маратхів»).  Дандака,  або  Дандакаранья,  ймовірно,  займала  всі  лісові  області  від  
Бунделькханда або Бхопала в Центральній Індії до ріки Годаварі або Крішни, включаючи Нагпур. (вгору)

14 Арштішена (Ārşţişeņa) — «син Ріштішени», древній мудрець ― подвижник, що згадується в Рігведі (X. 98.5; 6; 8)  
як інше ім’я Девапі. Про нього також говориться як про автора Рігведи (X. 98).  Арштішена був старшим братом  
Шантану з роду Куру. Він відмовився від царського трону на користь Шантану, зволивши бути його домашнім жерцем,  
і віддався суворому подвижництву в лісі. З цієї легенди слідує, що Арштішена, будучи за народженням кшатрієм, став  
згодом брахманом. (вгору)

15 Синдхудвіпа (Sindhudvіpa) — древній цар, син мудреця Джахну. Синджудвіпа Амбариша також згадується, як  
автор Рігведи. (вгору)

16 Брахмайоні  (brahmayoni)  —  букв.  «споконвічне  джерело,  що  перебуває  в  брахмо».  Хто  скупався  в  ньому  
відправляється у світ Брахми. (вгору)

17 Тут  під  ім’ям  Дхрітараштри  мається  на  увазі  древній  цар,  хоча,  власне  кажучи,  і  ідентифікується  із  
Дхрітараштрою, сином Вічитравірьї. (вгору)

18 Вішваджит  —  одноденне  жертвопринесення  при  здійсненні  врочистого  й  тривалого  жертовного  обряду  
Гавамаяні. У цьому жертвопринесенні, той, хто його робить, віддає все, чим він володіє. (вгору)

19 Брахмаракшаси (brahma-rākşasāh) — букв.: «примари брахмана», в індійській міфології особливий вид ракшасів,  
злих демонів або примар, які протягом життя брахмана потурають його слабостям, викрадають чужих дружин і  
майно брахманів. (вгору)

20 Безформні божества (nikāyeşu) — тобто інші нижчі божества. (вгору)
21 Хрі — сором’язливість, скромність в уособленому вигляді. (вгору)
22 Тут маються на увазі: Брахма, Магешвара, Вібхавасу, Ума, Кріттіки сукупно і Ґанга. (вгору)
23 Праламба (Pralamba) — демон-данава, убитий Баларамою. Про вбивство Праламби Баларамою говориться в  

Харіванші (Vіşņuparvan), 2.14, і у Вішну-Пурані, 5. 9. (вгору)
24 Агніштута (agnişţuta) — назва першого дня жертвопринесення Агніштома. (вгору)
25 Саутрамані (sautrāmāņi) — вид жертвопринесення на честь Індри. (вгору)
26 Брахмасатрини (brahmasatriņāh) — подвижники, що роблять молитовні жертвопринесення. (вгору)
27 Про діалог між Джайгішавьєю і Асітою Девалою див. Мбг. XII. (вгору)
28 Тобто покаяння через виснаження колишніх аскетичних заслуг. (вгору)
29 Здається, тут є деяке протиріччя, бо вже згадувалося, що Баларама відвідав Соматіртху. (вгору)
30 Стара незаймана (vŗddhakanyā) — легендарна діва-подвижниця, дочка мудреця Куні-Гаргьї, чиїм ім’ям назване  

місце паломництва: Vŗddhakanyā-tirtha — місце священних омивань старої незайманої. (вгору)
31 Куні--Гаргья — два імена з’єднані разом за аналогією з Асіта Девала — легендарний мудрець, нащадок древнього  

мудреця Гарги, одного із синів Брахми. (вгору)
32 Тарантука і Арантука — імена двох охоронців воріт, або стражі Курукшетри, і приналежних їй місць священних  

омивань. (вгору)
33 Шанділья — древній мудрець, автор законодавчого трактату. Дочка Шандільї ― брахманка-самітниця Шанділі.  

(вгору)

ОПОВІДЬ ПРО БИТВУ НА ПАЛИЦЯХ 

Р о з д і л  5 4
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Так відбувалася та страшна битва, о Джанамеджайє, коли сповнений горя цар Дхрітараштра промовив 

такі слова: «Побачивши Раму, який прибув туди, де мала бути битва на палицях, як мій син боровся із Бгімою, 
о Санджайє!».

С а н д ж а й я  м о в и в :
Помітивши  присутність  Рами,  відважний  син  твій  Дурьйодхана  міцнорукий,  палаючи  бажанням 

поборотися, сповнився радости. Побачивши героя, збройного плугом, цар Юдхіштхіра теж шанобливо встав, о  
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нащадку Бгарати!  Охоплений великою радістю Рама,  сказав  тоді  Юдхіштхірі:  «Ми  швидко відправимося 
звідси в Самантапанчаку, о володарю народів! У світі богів те місце добре відоме як Північний жертовний  
вівтар Володаря створінь! Для того, хто знайде смерть у бою на тому споконвічному і найсвятішому з місць у 
трьох світах, безсумнівно дароване небо!».  Сказавши «добре»,  доблесний син Кунті,  володар Юдхіштхіра, 
відправився у напрямку Самантапанчаки.

Тоді й блискучий цар Дурьйодхана, взявши свою величезну палицю, у гніві, відправився пішки разом з  
пандавами.  Коли він слідував  так з  палицею у руках  і  одягнений у панцир,  боги в повітряному просторі 
ушанували його вигуками «Чудово! Дивовижно!». А тут люди, схильні до лестощів, побачивши його, були 
вельми захоплені. Оточений пандавами, син твій, цар кауравів, прямував, наслідуючи ході збудженого тічкою 
ватажка слонів. Тоді всі сторони світу наповнилися ревінням мушель і голосним гуркотом барабанів і левиних 
риків героїв. Прямуючи в західному напрямку до призначеного місця, разом із твоїм сином посередині, вони 
розійшлися усюди, в усі сторони, з метою знайти підхоже місце для двобою. На південь від Сарасваті було  
чудове місце священних омивань, що обіцяє добробут. І там, на місці, вільному від солончаків, вони вирішили 
влаштувати двобій.

Тоді  й  Бгіма,  одягнений у  броні,  взявши палицю з  величезними гострими шипами,  о  великий царю,  
прийняв вигляд, подібний Гаруді. У надягнутому на голову шоломі, одягнений у золотий панцир, син твій, о  
царю, на бойовищі сяяв блискуче, подібно золотій цариці гір. Одягнені в обладунки, обидва героя — Бгіма й 
Дурьйодхана — виглядали перед боєм подібно двом розлютованим слонам. Стоячи посередині кола глядачів, 
тих, що зібралися на ратнім полі, ті два героя, двоє биків серед людей, виглядали, о великий царю, немов два 
висхідних світила — сонце й місяць. Обоє вони дивилися один на одного подібно двом розгніваним могутнім  
слонам, як би спалюючи поглядами, о царю, і палаючи бажанням убити один одного. З радісною душею, о  
царю, взявши палицю, каурава, облизуючи куточки уст, з очима, червоними від гніву, стояв, важко дихаючи, о 
володарю!  І,  взявши  палицю,  цар  Дурьйодхана,  наділений  великою  міццю,  кидаючи  гнівні  погляди  на 
Бгімасену, викликав його на бій, як слон ― протиборчого слона. Також і Бгіма могутній, взявши свою тверду,  
наче алмаз, палицю, викликав царя на битву, як лев ― суперника лева у лісі.

Обоє з піднятими палицями у руках — Дурьйодхана і Врікодара — виглядали в бою немов дві скелі з 
високими  вершинами.  Обоє  сильно  розгнівані,  обоє  сповнені  страшної  відваги,  обоє  вони  в  мистецтві  
боротися на палицях були учнями мудрого сина Рохіні. Обоє рівні у своїх подвигах, вони були подібні Ямі й 
Васаві.  Обоє  наділені  могутньою  силою,  вони  були  подібні  Варуні  у  своїх  подвигах.  Нагадуючи  собою 
Васудеву, Раму або Вайшравану, обоє вони, о великий царю, виглядали в бою подібно Мадгу і Кайтабсі. Обоє  
рівні у своїх подвигах у бою, два приборкувача ворогів були подібні Сунді й Упасунді, а також Калі й Мрітью. 
Обоє вони підступали друг до друга, подібно двом збудженим могутнім слонам, хмільним тічкою в осінню 
пору й охоплені  гордістю при зближенні  зі  слонихою.  Немов збуджені  тічкою слони,  ті  два бика  з  роду 
Бгарати жадали вбити один одного. Обоє вони, здавалося, викидали один на одного отруту гніву,  подібно  
двом розлютованим зміям. Обоє вони ― ті приборкувачі  ворогів ― розлютовано дивилися друг на друга.  
Обоє вони ― тигри з роду Бгарати ― були сповнені великої доблести.

У бою на палицях обоє нищителя ворогів були нескоримі, подібно двом суперникам левам. Два героя  
були нестерпні, подібно двом тиграм, що б’ються пазурами і зубами. Обоє вони ― могутні вої-колісничні ― 
були  подібні  двом  океанам,  важким  для  переправи,  які  прагнуть  погибелі  живих  істот,  або  ―  двом  
розгніваним планетам Марсам, що збираються спалити все навколо. Обоє вони, найкращі з роду Куру, могутні  
духом і силою, повні сяйва й блиску, виглядали подібно двом сонцям, що зійшли в час загибелі світу. Немов  
два розлютованих тигра або дві  гуркітливі  хмари,  обоє вони, міцнорукі,  зраділи,  подібно двом гривастим  
левам. Начебто два розгніваних слони або два блискучі вогні, обоє вони, шляхетні, виглядали подібно двом 
горам з високими вершинами. Із тремтячими від гніву устами, кидаючи один на одного гострі погляди, обоє 
вони, шляхетні й найперші з мужів, з палицями у руках вступили у двобій. Обоє сповнені великої радости, 
обоє високої думки друг про друга, вони нагадували двох відмінних коней, що іржуть один на одного, або  
двох слонів, що ревуть друг на друга. Ревучі подібно двом бикам, Дурьйодхана і Врікодара, обоє ― найкращі  
з мужів, виглядали тоді блискуче, немов двоє дайтьїв, сп’янілих своєю міццю.

Тоді Дурьйодхана, о царю, сказав так Юдхіштхірі, який стояв, подібний сонцю: «Ця битва призначена 
між обома нами ― мною і Бгімою. Подивіться ви, о найкращі з царів, які сидять разом, на наш двобій!». Тоді  
величезне коло царів, що сиділо разом, виглядало блискуче, схоже із диском сонця на небі. І серед них сидів  
міцнорукий і прекрасний старший брат Кешави, о великий царю, шанований всіма навколо. Сидячи серед тих 
царів, Баладева, у блакитному одязі й зі світлим поглядом виглядав красиво, немов місяць уночі, повністю 
оточений зірками. А ті два героя тим часом, о великий царю, з палицями у руках і неприступні, стояли там,  
вражаючи один одного гострими словами. І, говорячи один одному образливі слова, ті герої ― тури з роду 
Куру ― стояли, гнівно дивлячись один на одного, подібно Врітрі й Шакрі на прі.

Так вістить розділ п’ятдесят четвертий в Шальяпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  5 5
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Спочатку  відбувалася  запекла  словесна  сварка  між обома  героями,  о  Джанамеджайє!  Щодо  неї,  цар  

Дхрітараштра, сповнений горя, сказав так: «О ганьба хай буде життю людському, у якого такий жалюгідний 
кінець! Мій могутній син був володарем одинадцяти акшаухіні військ! Він командував усіма царями і володів  
усією цією Землею! На жаль, тепер він, узявши із собою палицю, стрімко відправляється пішки на битву!  
Адже  будучи  раніше  захисником  всесвіту,  мій  син  тепер  сам  залишився  зовсім  без  захисника!  Адже  з  
піднятою палицею він повинен іти пішки! Що ж це може бути інше, крім долі! На жаль, велике горе осягло  
мого сина, о Санджайє!». Сказавши так, той володар людей, змучений сильним горем, затих.

С а н д ж а й я  м о в и в :
Голосом, подібним до гуркоту хмари, Дурьйодхана загримів тоді  від радости, як затятий бик. Маючи  

величезну міць у бою, він викликав сина Прітхи на битву.  І коли шляхетний цар кауравів викликав Бгіму 
поборотися,  з’явилися  різні,  дуже  грізні  знамення.  Почали  дути  сильні  вітри,  супроводжувані  голосним 
шумом,  і  випала  злива  пилу.  І  всі  сторони  світу  були  вкриті  густим  мороком.  З  голосним  свистом  і  
супроводжувані ударами блискавок, жахливі метеори, що змушують підніматися від страху волоски на тілі, 
падали сотнями, яскраво опромінюючи небо. І Раху проковтнув сонце в неналежний час, о володарю народів!  
І земля, разом з деревами та лісами тряслася сильними поштовхами. Рвучкі вітри дули, несучи низько над  
землею купи дрібних каменів. Вершини гір падали на землю. Тварини різного виду розбігалися в усі боки. 
Страшні виглядом, люті шакали з палаючою пащею, завивали всюди. Голосні й страшні гуркоти грому лунали 
навкруги, змушуючи підніматися від жаху волоски на тілі. У той час як загорялися сторони світу, о володарю 
царів, показувалися тварини, що передвіщають недобре. Вода в колодязях прибувала з усіх боків. Голосні  
звуки невидимих істот були чутні тоді, о царю!

Бачачи  ці  й  подібні  знамення,  Врікодара  сказав  тоді  старшому  братові,  Цареві  справедливости 
Юдхіштхірі: «Цей недалекий розумом Суйодхана не здатний перемогти мене в бою. Сьогодні я вивергну гнів, 
довгий час прихований і стримуваний у моєму серці на Суйодхану, володаря кауравів, подібно тому як Павака 
обрушився  на  ліс  Кхандава.  Сьогодні  я  витягну жало,  о  Пандаво,  яке  стирчить  у  твоєму серці!  Убивши 
палицею цього негідника, ницого з роду Куру,  сьогодні я покладу на тебе вінок Слави! Убивши палицею  
цього вершителя нечестивих діянь на головній ділянці битви, я сьогодні, цією самою палицею потрощу його 
тіло на сто частин. І він ніколи вже не вступить знову в місто Слона. За пускання змій на ложе, під час нашого  
сну, за підкидання отрути в страву під час їжі, за скидання нас у воду у Праманакоті й за спробу спалити нас у  
смоляному будинку,  за  осміяння нас на зборах,  і  позбавлення нас усього майна,  за  проживання протягом 
цілого року, і за проживання в лісі у вигнанні, о бездоганний, — за всі ці злигодні, сьогодні я віддам сповна, о  
кращий з роду Бгарати! Убивши його, я в один-єдиний день звільнюся від свого власного обов’язку!

Сьогодні життєвий шлях підступного сина Дхрітараштри, неприборканого душею, добіг свого кінця, о  
кращий  з  роду  Бгарати,  а  також  і  упущена  ним  можливість  бачити  матір  і  батька  свого.  Сьогодні,  цей 
нечестивець, що ганьбить рід Шантану, царя кауравів, буде лежати на сирій землі, позбувшись свого життя,  
добробуту і царства! Сьогодні й цар Дхрітараштра, почувши про те, що син його вбитий мною, згадає всі  
недобрі вчинки, які зароджувалися в голові Шакуні!». Сказавши так, о тигре серед царів, могутній Врікодара, 
оружний палицею, став до прі, немов Шакра, що викликає Врітру. І, бачачи Дурьйодхану, також із піднятою  
палицею, подібного Кайласі, увінчаній гребенем, Бгімасена, сповнений гніву, знову сказав йому: «Згадай про 
той  злочинницький  учинок  царя  Дхрітараштри  і  свій  власний,  котрий  вчинив  у  Варанаваті!  Згадай,  як  
Драупаді, коли в неї були місячні, піддалася образам у залі зборів і як Цар був обманутий у грі в кості тобою й  
сином Субали! Згадай про ті тяжкі злидні, що осягнули нас через тебе в лісі, а також у місті Вірати, як ніби ми  
знову увійшли в утробу! За все те я відплачу сьогодні! Завдяки щасливій долі я бачу тебе зараз, о підступний!  
Це через тебе той доблесний син Ґанги, найперший з воїв на колісницях, лежить на ложі зі  стріл, убитий  
сином Яджнясени! Убиті також Дрона і  Карна,  а також Шалья, наділений великою відвагою! І палій вогню 
нашої ворожнечі Шакуні, син Субали, також убитий! І злобливий посильний, який хапав за волосся Драупаді,  
теж убитий! І вбиті всі брати твої хоробрі, які боролися з великою відвагою! Ці й багато інших царів убиті  
через тебе! І сьогодні я вб’ю тебе своєю палицею! Тут немає сумніву!».

Коли Врікодара, о царю царів, сказав так гучним голосом, твій син безстрашний і воістину відважний, о 
царю, промовив йому у відповідь: «Яка користь, повторювати і багато теревенити! Краще поборися зі мною, о  
Врікодаро! Сьогодні я вижену з тебе всяке бажання битви, о ниций у роду своєму! Дурьйодхану, о тупенький, 
неможливо нікому, тим більше подібному тобі, злякати словами, як ніби це була б проста людина!

Протягом довгого часу плекалося це бажання і воно чаїлося в моєму серці. І завдяки щасливій долі воно 
― бій на палицях з тобою ― тепер здійснене тридцятьма богами! Яка ж користь у довгих словах і порожніх 
розмовах, о злостивий! Нехай здійсняться ці слова твої на ділі! Не барися ж!».

Почувши ті слова його, царі й сомаки, які зібралися там, всі високо оцінили їх. І тоді, шанований усіма,  
нащадок Куру, з волосками, що піднялися від збудження на тілі, твердо спрямував знову свої думки до битви.  
І знову володарі людей підбадьорили гнівного Дурьйодхану оплесками долонь, подібно тому як збуджують до 
бою  одержимого  тічкою  слона.  І  шляхетний  син  Панду,  Врікодара,  піднявши  свою  палицю,  кинувся 
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несамовито на шляхетного сина Дхрітараштри. І тамтешні слони, ревіли голосно, а коні іржали часто. І зброя 
пандавів, спраглих перемоги, блискала сама собою.

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

Р о з д і л  5 6
С а н д ж а й я  с к а з а в :
Тоді Дурьйодхана, не засмучений душею, бачачи Бгімасену в такому становищі, ринувся проти нього в 

шаленому пориві, видаючи голосний рик. Вони боролися як два бики своїми рогами, ревучи один на одного. І  
удари їхніх палиць здіймали гучний гул, немов від ударів грому. І сутичка між ними обома, жадібними до 
перемоги один над одним, була страшна, змушуючи підніматися від жаху волоски на тілі, подібно бою між 
Індрою і Прахрадою. З усім тілом, залитим кров’ю, обидва вони, повні рішучости й шляхетности, з палицями 
у  руках  виглядали подібно двом деревам кіншука  із  розпуклими квітами.  Коли відбувався  той великий і  
жахливий бій, небозвід виглядав красно, немов він був всіяний роями світлячків. Після того як тривала якийсь  
час та страшна й люта пря, обоє ті приборкувача ворогів утомилися, борючись. Відпочивши ж короткий час,  
два приборкувача ворогів, узявши свої гарні палиці, почали знову нападати один на одного.

Побачивши тих двох биків серед мужів, наділених величезною міццю і трохи відпочилих, немов це були 
два могутніх слони, захмелілі тічкою через слониху, ― побачивши їх обох, обдарованих відвагою, невимірних 
і збройних палицями, боги, гандхарви та данави вельми здивувалися. Побачивши Дурьйодхану і Врікодару,  
обох з палицями у руках, в усіх істот виник сумнів відносно перемоги кожного з них. Обидва двоюрідних  
брата, найперші з могутніх,  сходячись знову і  прагнучи кожний виявити промах у іншого, зосереджували 
зусилля проти слабких місць один одного. Глядачі, о царю, бачили у кожного з них підняту палицю, важку,  
страшну й нищівну, подібну до жезла Ями або громової стріли Індри. І коли Бгімасена кружляв палицею в  
бою,  дуже  гучний  і  жахливий  шум  виникав  негайно ж.  Дивлячись  на  Пандава,  який так  кружляє  своєю 
палицею, відмінно важкою і стрімкою, син Дхрітараштри сповнився тоді здивування. І справді, відважний  
Врікодара, використовуючи різні прийоми і описуючи кола, о нащадку Бгарати, являв тоді ще більш гарне  
видовище.

Обидва вони, намагаючись захистити себе, коли підступали друг до друга, щохвилинно взаємно вражали,  
подібно двом котам, які деруться через їжу.  Бгімасена виконував усілякі  прийоми й різні кругові  рухи, та  
приймав різні положення для нападу і захисту. Він робив різні зиґзаґоподібні рухи, кидався вперед і відступав 
назад, він наносив удари і відбивав палицею удари свого супротивника і гнався за ним, кидаючись то ліворуч,  
то праворуч. Він підступав прямо до свого супротивника, вивертався, щоб захопити його, і вступав потім у  
сутичку  з  ним.  Він  крутився  назад,  а  потім  повертався  лицем  до  супротивника  для  нападу;  він  обходив 
супротивника збоку і  допускав обійти себе.  Він пригинався і  відскакував,  уникаючи ударів супротивника.  
Обоє вони, майстерні в битві на палицях, так борючись, наносили удари один одному. І, уникаючи кожний 
відповідних ударів, обидва вони, найперші з роду Куру, так рискали.

Ті могутні вої, з палицями в руках почали тоді описувати замкнуті кола, немов граючи, залишаючись при  
цьому кожний усередині своєї риски. Син Дхрітараштри, о царю, описував праве коло, у той час як Бгімасена  
проробляв там ліве коло. І коли Бгіма кружляв так на головній ділянці битви, Дурьйодхана, о великий царю, 
наніс йому удар у бік. Але отримавши удар від твого сина, о нащадку Бгарати, Бгіма тоді почав кружляти  
своєю важкою палицею, не думаючи про той удар. І ту страшну палицю Бгіми, подібну до громової стріли  
Індри або піднятого жезла Ями, побачили глядачі, о великий царю! Побачивши Бгімасену, що так кружляє  
своєю палицею,  твій  син,  приборкувач  ворогів,  піднявши свою страшну палицю,  ударив  його  знову.  Від 
стрімкого  пориву  вітру,  вчиненого  палицею  твого  сина,  о  нащадку  Бгарати,  піднявся  страшний  шум  і  
спалахнуло вогняне полум’я у небі. Проробляючи різні прийоми й описуючи кола поперемінно у належний 
час, Суйодхана, сповнений шаленої силі, здавалося, знову узяв гору над Бгімою.

А тим часом могутня  й жахлива палиця Бгіми, якою він кружляв зі  всією силою, викидала з гучним  
шумом  вогонь  у  супроводі  диму  і  яскравого  полум’я.  Побачивши  Бгімасену,  який  кружляв  палицею, 
Суйодхана теж закрутив свою важку і тверду мов алмаз, зброю і виглядав при цьому дуже гарно. При відчутті 
сильного пориву вітру,  здійнятого палицею того шляхетного воїна, великий страх проникнув  у серця всіх  
пандавів разом із сомаками. А тим часом обидва ті  приборкувача ворогів,  показуючи з кожної сторони в  
запалі  бою  своє  мистецтво,  продовжували  сильно  вдаряти  один  одного  своїми  палицями,  подібно  двом 
слонам,  які,  підступаючи друг  до  друга,  наносять удари  своїми бивнями.  І  вони,  о  великий царю,  залиті  
кров’ю, виглядали дуже красно. Так відбувалася та страшна сутичка, відкрита для глядачів, поки не скінчився 
день, подібна лютій сутичці між Врітрою і Васавою.

Бачачи  Бгіму,  який  твердо  стояв  на  ратнім  полі,  твій  могутній  син,  використовуючи  найкрасивіші 
прийоми, напав на сина Кунті. Бгіма ж, збуджений гнівом, ударив по палиці розгніваного Дурьйодхани, яка  
відрізняється великою стрімкістю і  прикрашена золотом. Гучний гул,  супроводжуваний спалахами вогню, 
виник там од ударів обох палиць, о великий царю, начебто від зіткнення двох громових стріл. Від стрімкої  
сили  тієї  палиці,  запущеної  Бгімасеною,  о  великий  царю,  коли  вона  падала  униз,  затряслася  земля.  Цар  
кауравів не зміг стерпіти видовища своєї палиці, відбитої ударом у тому герці, й сповнився гніву,  подібно  
збудженому тічкою слонові при вигляді суперника. Описуючи ліве коло, о царю, він тоді, твердо зважившись, 

78



ударив по голові сина Кунті своєю палицею, що володіє страшною силою. Але, одержавши удар нею від твого  
сина, Бгіма, син Панду, не здригнувся, о великий царю! І все це здавалося дуже дивним! І те диво, о царю, що  
Бгіма, одержавши удар палицею, не зрушився ні на п’ядь, ушанували всі війська, які були там.

Тоді Бгіма, страшний у своїй відвазі, метнув у Дурьйодхану свою ще більш важку, блискаючу палицю,  
прикрашену золотом. Але той удар її, могутній і безстрашний Дурьйодхана зробив марним. Велике було там 
здивування при такому видовищі! І палиця та, послана Бгімою дарма, о царю, падаючи, вчинила гучний гул,  
подібний до гуркоту грому,  і  змусила трястися землю. Використовуючи прийом каушики 1 і  підскакуючи 
знову і знову,  Дурьйодхана, точно вираховуючи опускання палиці супротивника, спантеличував Бгімасену.  
Увівши так ув оману Бгіму, він, найкращий з роду Куру,  наділений потужною силою, ударив його в запалі 
гніву  своєю  палицею  в  груди.  Одержавши  удар  палицею  від  твого  сина  в  тій  лютій  прі,  Бгіма  був  
приголомшений і не знав, що потрібно робити. Коли все це так відбувалося, о царю, сомаки і пандави, сильно 
розчаровані у своїх очікуваннях, були пригноблені зневірою.

Збуджений люттю, подібно ватажкові слонів, від того удару, Бгіма кинувся тоді на твого сина, як слон на  
протиборчого слона. І справді, досить стрімкий, він з піднятою палицею ринувся в шаленстві на твого сина,  
мов лев на дикого слона.  Наблизившись до царя кауравів,  він,  вправний у метанні палиці,  о царю, почав 
крутити своєю палицею, цілячись у твого сина. І тоді Бгімасена вдарив Дурьйодхану в бік. Сильно вражений  
ударом, той упав на землю обома коліньми. І коли той герой, найкращий з роду Бгарати, упав коліньми на 
землю, піднявся голосний лемент серед срінджайїв, о володарю світу!

Почувши той голосний шум срінджайїв,  о  туре  серед людей,  син твій сповнився люті  від розпачу,  о 
найперший з роду Бгарати! Вставши, він, міцнорукий, почав важко дихати, немов розгніваний змій, і дивився  
на Бгімасену, ніби прагнучи спалити його очима. Потім він, найкращий з роду Бгарати, з палицею у руках  
кинувся на Бгімасену, ніби він зібрався розтрощити його голову в бою. І вдарив він, шляхетний і страшний у 
своїй  відвазі,  шляхетного  Бгіму  у  чоло.  Але  той  не  похитнувся,  залишаючись  нерухомим,  подібно  горі.  
Приголомшений  ударом  палиці  в  бою,  син  Прітхи  виглядав  ще більш красно,  стікаючи  кров’ю,  о  царю, 
подібно слонові, одержимому тічкою.

Тоді, взявши нищівну для героїв палицю, зроблену із заліза і здіймаючи гучний звук,  подібно гуркоту  
громової стріли, старший брат Дхананджайї, нищитель ворогів, ударив свого супротивника, обрушившись із 
усією силою. Приголомшений ударом Бгімасени, твій син упав, трясучись усім тілом, подібно дереву шала у 
дрімучому лісі, з красиво розпуклими квітами і розхитане туди й сюди від поривів рвучкого вітру. Побачивши 
твого сина, розпростертого на землі, пандави тоді сильно зраділи і видали голосні кличі. Отямившись, син 
твій піднявся, начебто слон — з озера. І той постійно гнівний цар і могутній воїн-колісничний, обійшовши  
навколо з великим мистецтвом,  ударив тоді  Пандава,  який стояв перед ним. І  безтямний він гепнувся  на  
землю. Поваливши своєю міццю на землю Бгіму в запалі битви, цар кауравів видав левиний клич. Обрушивши  
ударом  палицю,  по  силі  своїй  рівну  громовій  стрілі,  він  розбив  панцир  свого  супротивника.  Тоді  в 
повітряному просторі виник голосний шум від криків небожителів і апсар. І посипалася рясна злива квітів, 
чудесна і найкраща, викинута зверху безсмертними. Тоді, побачивши найкращого з мужів розпростертим на  
землі, і царя кауравів, що не слабне на силі, а також при видовищі того, як був розтрощений міцний панцир  
супротивника, великий страх проникнув у серця наших ворогів. І тут, через хвильку опритомнівши і витерши 
своє  обличчя,  мокре  від  крови,  Врікодара,  зібравши  все  своє  терпіння,  встав  з  вибалушеними  очима, 
зміцнюючись у стійкості з великим зусиллям.

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

Р о з д і л  5 7
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Споглядаючи бій, що так розпалився, між двома найпершими героями з роду Куру, Арджуна сказав тоді  

Васудеві, овіяному славою: «Із цих двох героїв хто, на твою думку, більш вправний у двобої? І в кого яких  
чеснот більше? Скажи мені про це, о Джанардано!».

В а с у д е в а  м о в и в :
Навчання  обох  було  однаковим.  Бгіма,  однак,  відрізняється  більшою  силою,  тоді  як  цей  син 

Дхрітараштри  завжди  додавав  більше  старань  у  вправах,  ніж  Врікодара.  Тому,  борючись  справедливо, 
Бгімасена не зможе перемогти.  Але якщо ж він буде  боротися несправедливо,  то,  безсумнівно,  він зможе 
вбити Суйодхану. Асури були переможені богами за допомогою обману — так чулисьмо. І Вірочана теж був 
переможений Шакрою за допомогою обману, о друже мій! За допомогою обману Нищитель Бали позбавив 
могутности  Врітру.  Під  час  гри  в  кості  Бгімасена  клятвено  обіцяв  Суйодхані:  «Я  розтрощу  твої  стегна 
палицею  в  битві!».  І  нехай  цей  нищитель  ворогів  виконає  ту  клятвену  обіцянку  свою!  І  нехай  він  за 
допомогою обману розтрощить царя кауравів,  також сповненого обману!  Адже якщо Бгіма, покладаючись 
лиш на свою міць, буде битися справедливо, тоді цар Юдхіштхіра потрапить у велику небезпеку.

Я скажу тобі ще раз, о Пандаво! Почуй же мене! Лише через помилку Царя справедливости небезпека 
знову нависла над нами. Адже, зробивши найбільший подвиг — розтрощивши кауравів на чолі з Бгішмою,  
Цар домігся перемоги, слави і майже досяг повного припинення воєнних дій. І ось, коли досягнута в такий  
спосіб перемога, він знову опинився у вкрай сумнівному становищі. Це було великою нерозсудливістю з боку 
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Юдхіштхіри,  о  Пандаво,  бо  ним була  дозволена  битва,  результат  якої  цілком залежить від  перемоги або 
поразки лише одного воїна! Суйодхана вельми досвідчений, він герой і до того ж вкрай уважний. Цей древній 
вірш, проспіваний Ушанасом, був почутий нами. Слухай же мене, як я буду читати його тобі зі справжнім  
його змістом і значенням. «Тих уцілілих серед розбитих ворогів, які тікають заради порятунку життя, а потім, 
згуртувавшись, вертаються, варто завжди боятися, бо вони у розпачі й переслідують лише одну мету». Цей 
Суйодхана був розбитий і тікав, а військо його знищене. Сам же він поринув ув озеро. Розбитий вщент, він  
вирішив  відправитися  в  ліс,  втративши  надію  на  збереження  царства.  Ну  хто  ж,  обдарований  мудрістю,  
викликав би такого на двобій? Я не знаю вже, чи не захопить знову Суйодхана царство, майже відвойоване  
нами?  Цілих  тринадцять  років  він  старанно  вправлявся  з  палицею.  І  навіть  тепер,  палко  бажаючи вбити  
Бгімасену,  він  підстрибує  нагору  і  відскакує  в  поперечному  напрямку!  Якщо  при  такому  стані  речей 
міцнорукий Бгімасена не вб’є його нечесним шляхом, то цей син Дхрітараштри, безсумнівно, залишиться для 
вас царем кауравів!

Почувши ці слова шляхетного Кешави, Дхананджайя вдарив рукою по своєму лівому стегну на очах у 
Бгімасени. Зрозумівши той знак, Бгіма тоді з піднятою палицею почав рискати ратним полем, роблячи гарні 
кола,  ямаки 2 та  інші  прийоми.  Іноді  застосовуючи  праве  коло,  іноді  ліве  коло,  а  іноді  також  прийом 
гомутрака,3 Пандава кружляв так, о царю, приводячи в замішання ворога. Так само й син твій, вправний у 
способах володіння палицею, рискав красиво і з великою спритністю, бажаючи вбити Бгімасену. Кружляючи  
своїми  страшними палицями,  змащеними сандалом  та  іншими пахощами,  обоє  вони,  воліючи  закінчення 
ворожих дій, нишпорили у битві, подібно двом розгніваним божествам смерти. Прагнучи вбити один одного,  
ті два найхоробріших бика серед людей боролися подібно двом Гарудам, спраглим до м’яса того самого змія.  
Між тим як цар і Бгіма робили гарні рухи, там виникали спалахи вогню від частого зіткнення їхніх палиць. І  
коли ті два могутніх героя наносили один одному однакові удари в тій битві, вони вподібнювалися, о царю, 
двом океанам, збуреним від вітру. І коли обоє вони однаково вражали один одного, подібно двом збудженим 
слонам, од ударів їхніх палиць лунав гучний гул, точно гуркоти ударів грому.

У тому страшному й лютому рукопашному герці, обидва ті приборкувача ворогів утомилися, борючись.  
Відпочивши короткий час, ті згубники ворогів, сповнені гніву, взявши свої величезні палиці, знову почали  
ратитися. І коли, б’ючи палицями, о володарю царів, вони калічили один одного, битва між ними стала дуже  
страшною і зовсім нестримною. Нападаючи один на одного у тій сутичці, ті волоокі герої, які відрізнялися 
великою  стрімкістю,  жорстоко  разили  один  одного,  немов  це  були  два  буйволи  в  болоті.  З  усім  тілом 
пораненим і покаліченим, з голови до ніг залиті кров’ю, обоє вони виглядали подібно двом деревам кіншука,  
із розпуклими квітами, на хребті  Хімавана. Коли ж Дурьйодханою був наданий зручний випадок, Партха,  
посміхаючись  злегка,  раптово  кинувся  вперед.  Мудрий  на  ратнім  полі  Врікодара  побачив,  однак,  
Дурьйодхану, який підійшов ближче до нього. І він, могутній, метнув тоді свою палицю в нього з величезною 
силою. Але, побачивши пущену в нього палицю, син твій, о володарю народів, відсахнувся з того місця, куди  
та палиця впала на землю, марна.

Відбивши той удар, син твій, найкращий з роду Куру,  стрімко вдарив Бгімасену своєю палицею. Через  
рясні  потоки крови, викликаної ударом,  а  також сили самого удару,  Бгіма,  невимірний у силі  своїй,  ніби 
зринув у непритомний стан. Але Дурьйодхана не знав, що Пандава змучений у бою. Бгіма ж, хоча тіло його 
було  сильно  змучене,  терпляче  підтримував  себе.  Тому Дурьйодхана  вважав  його  непохитним і  готовим 
завдати відповідного удару в запалі бою. І тому син твій не вдарив тоді його знову.  Але ось, оговтавшись  
трохи, доблесний Бгімасена кинувся несамовито, о царю, на Дурьйодхану, який стояв поруч. Побачивши його,  
невимірного в силі, сповненого люті в нападі на нього, твій шляхетний син, о туре з роду Бгарати, бажаючи  
відвернути  удар  Бгімасени,  твердо вирішив удатися  до  прийому  авастхана.4 Тому він  хотів  підстрибнути 
нагору, маючи намір, о царю, обдурити Врікодару. Бгімасена ж цілком зрозумів намір того царя.

Тоді, розгнівавшись і підскочивши, подібно леву, Пандава, о царю, сильно метнув палицю в його стегна, 
у той час як той, о царю, саме хотів підстрибнути, щоб зруйнувати задум супротивника своїм прийомом. І та  
палиця, рівна силою удару грому, пущена Бгімою, страшним своїми подвигами, розтрощила обидва гарних 
стегна Дурьйодхани. І той тигр серед людей, син твій, зі стегнами, розтрощеними Бгімасеною, звалився на  
землю, змушуючи її видавати відзвук падіння, о царю земний! І коли впав той герой, володар царів земних,  
почали дути  рвучкі  вітри з  голосним шумом.  Падала  злива  пилу.  Стала  також тремтіти  земля  разом з  її  
деревами, рослинами і горами. Справді, коли впав той володар землі, було видно, як з гучним шумом і в  
супроводі  ударів  грому падав,  яскраво палаючи,  страшний,  величезний метеор.  І  падала кривава злива,  а 
також злива пилу, о нащадку Бгарати! Це дощив там Магхаван, коли був повалений твій син!

Був чутний у повітряному просторі голосний лемент якшів і ракшасів, а також пішачів, о туре з роду 
Бгарати! І через той страшний шум і серед безлічі тварин і птахів почав підніматися ще більш страшний гамір 
з усіх боків. Там слони та коні разом з людьми, які вціліли у війську пандавів, видавали голосні лементи, коли  
був повалений твій син. Голосно пролунало також ревіння мушель, гуркіт барабанів і литавр, немов виходили 
вони з надр землі, коли був повалений твій син. Тоді ж усі сторони світу були заповнені обезголовленими 
істотами, жахливими виглядом, з безліччю ніг і безліччю рук, які танцювали і наводили жах на все живе, о  
царю!
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І вої, які стояли там із прапорами, мечами й іншою зброєю у руках, почали тремтіти, о царю, коли був 
повалений твій син. Озера й колодязі викидали кров, о найкращий з царів! Річки з дуже швидкою течією 
потекли  у  зворотному  напрямку.  Жінки,  здавалося,  виглядали  подібно  чоловікам,  а  чоловіка  виглядали 
подібно жінкам у ту годину, о царю, коли впав твій син Дурьйодхана. Побачивши ті надзвичайні знамення,  
панчали  разом  із  пандавами  всі  засмутилися  душею,  о  туре  з  роду  Бгарати!  Боги,  гандхарви  та  апсари 
відправилися  куди  хотіли,  похвально  озиваючись  про  дивну битву між двома  твоїми  синами,  о  нащадку 
Бгарати! Також і сіддхи, о володарю царів, ватіки і чарани відправилися своїм шляхом, вихваляючи тих обох  
левів серед людей.

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

Р о з д і л  5 8
Побачивши Дурьйодхану, поваленим додолу, подібно дереву шала, поваленому вітром, пандави там усі  

зраділи душею. І  всі  сомаки також, у яких волоски на тілі  піднялися від збудження,  побачили того царя,  
розпростертого на землі, подібно затятому слонові, поваленому левом. Розтрощивши Дурьйодхану, доблесний 
Бгімасена тоді, підійшовши до лежачого володаря кауравів, так сказав йому: «Раніше, о нещасний, сміючись  
над Драупаді, одягненій в одне лише плаття серед зборів, ти, о дурню, насміхаючись над нами, вигукував:  
«Корова, корова!». Так пожинай же тепер плоди тої образи!». Сказавши так, він торкнувся голови поваленого 
ворога  лівою ногою.  І  він  штовхнув  своєю ногою того  лева серед царів.  І  почервонілий від гніву Бгіма,  
нищитель ворожих військ, знову промовив такі слова. Слухай же їх, о володарю людей! «У відповідь тим, хто 
образливо пританцьовував перед нами, викрикуючи «корова, корова!», тепер ми самі будемо пританцьовувати 
перед ними,  вимовляючи знову і  знову «корова,  корова!».  У нас немає ні  віроломства,  ні  гри в кості,  ні  
обману! Покладаючись на міць своїх власних рук, ми втихомиримо своїх ворогів!».

Досягши  іншого  берега  найвищої  ворожнечі,  Врікодара  потім,  посміхаючись,  сказав  повільно 
Юдхіштхірі,  Кешаві  та  срінджайям,  Дхананджайї  і  обом  синам  Мадрі:  «Подивіться  на  тих,  хто  привів 
Драупаді, коли в неї були місячні, у зал зборів і зривав з неї плаття, — на тих синів Дхрітараштри, убитих у 
бою пандавами, завдяки аскетичному покаянню дочки Яджнясени! Ті жорстокі сини царя Дхрітараштри, які  
раніше називали нас безплідним сезамовим насінням, позбавленим зародків, усі  вбиті нами, разом з їхніми 
родичами і  поплічниками.  Правда,  що внаслідок цих діянь ми відправимося  на  небо або ж потрапимо в  
пекло!». І, пильно глянувши на свою палицю, покладену на плече, він знову потоптав лівою ногою голову 
царя, розпростертого на землі, і сказав Дурьйодхані: «О, нечестивцю!». Побачивши ноги радісного Бгімасени, 
ницого  душею,  о  царю,  покладені  на  голову  царя  кауравів,  найголовніші  серед  сомаків,  всі  справедливі 
душею, не схвалили цього.

У  той  час  як  Врікодара,  убивши  твого  сина,  хвастався  так  і  пританцьовував  багаторазово,  Цар 
справедливости сказав йому такі  слова:  «Не зневажай його голову своєю ногою! Хай не буде  порушений 
тобою великий закон! Він ― цар! Він же ― родич твій! І він убитий! Це поводження твоє непристойно, о  
бездоганний!  Він  знищений!  Його  друзі  й  родичі  вбиті!  Убиті  його  брати!  Сини  його  теж  убиті!  Його 
поминальний жертовний корж забраний зовсім! І він ― брат наш! Те, що ти робиш йому, непристойно! «Цей 
Бгімасена справедливий у своїх учинках!», ― так казали колись про тебе люди. Чому ж, о Бгімасено, ти так  
знущаєшся з царя?». Бачачи Дурьйодхану у такому положенні, Цар, син Кунті, з очима, повними сліз, сказав 
такі слова: «Безсумнівно, це було визначено Творцем шляхетним, що ми повинні були шкодити тобі, а ти — 
шкодити  нам,  о  найкращий  з  роду  Куру!  Адже  через  твою  помилку  тебе  осягло  таке  велике  нещастя,  
викликане жадібністю, божевіллям і дурістю, о нащадку Бгарати! Допустивши вбивство своїх прихильників,  
братів і батьків, синів і онуків, а також наставників, ти прийшов тепер до своєї власної загибелі! Внаслідок  
твоєї помилки, брати твої — всі могутні вої-колісничні, та інші наші родичі вбиті! Глибоко засмучені невістки 
й  дружини  онуків  Дхрітараштри,  ті  вдови,  змучені  скорботою,  безсумнівно,  будуть  засуджувати  нас».  
Сказавши так, той царствений син Дхарми Юдхіштхіра, сильно пригнічений горем, почав важко зітхати й 
довго ремствувати.

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

Р о з д і л  5 9
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Побачивши царя  кауравів,  убитого  нечесним шляхом,  що  сказав  тоді,  о  візнику,  могутній  Баладева, 

найкращий з роду Мадгу? Про те, що зробив у цьому випадку син Рохіні, вправний у бою на палицях і добре 
обізнаний на всіх тонкощах битви на палицях, розкажи мені, о Санджайє!

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Побачивши твого сина, який одержав удар по голові від Бгімасени, могутній Рама, найкращий з тих хто 

наносить  удари,  сильно  розгнівався.  З  високо  піднятими  руками  Халаюдха,  голосом  глибоко  сумним, 
вигукнув тоді серед царів: «О ганьба, ганьба, о Бгімо! О ганьба, коли при чесному прояві героїзму нанесений  
удар  нижче  пупа!  Такий  учинок,  який  зробив  Врікодара,  ніколи  раніше  не  був  помічений  при  битві  на  
палицях! «Нижче пупа не можна наносити удару», — такі приписи шастр! Цей Бгіма, однак, — неосвічений  
дурень, недосвідчений в істинах шастр! Тому він діє по своїй волі!». У той час як він говорив такі слова, 
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великий гнів обійняв його. Тоді, піднявши свій плуг, могутній Баладева кинувся на Бгіму. При цьому, вигляд 
того  шляхетного  воїна  з  піднятими  руками,  став  подібний  величезній  Білій  горі,  багатій  різного  виду 
металами.  Однак  його,  який нападав  так,  могутній  Кешава,  завжди схильний до смиренности,  з  великим 
зусиллям утримав, обхопивши своїми повними і красиво округлими руками. І ті двоє найкращих героя з роду  
Яду, світлий і смаглявий зовнішністю, виглядали в ту хвилину надзвичайно красно, подібно сонцю й місяцю в 
небі, о царю, наприкінці дня.

Тоді, щоб утихомирити розгніваного Раму, Кешава сказав йому: «Існує шість видів розвитку людини. Це: 
свій власний розвиток, розвиток свого союзника і розвиток союзника свого союзника, а також протилежне у 
своїх ворогів а саме: занепад свого ворога, занепад союзника свого ворога і занепад союзника союзника свого 
ворога. Коли ж трапляється зворотне, стосовно себе самого або ж своїх союзників, тоді він повинен знати, що 
це  причина  для  розумового  розладу,  і  повинен  діяти  таким  чином,  щоб  це  швидко  приводило  до  миру.  
Пандави, не заплямовані у своїй доблесті, — наші природні союзники. Вони — сини сестри нашого власного 
батька. Вони були сильно принижені своїми ворогами! Ти добре знаєш, що виконання клятвеної обіцянки є  
обов’язком кшатрія. Адже ще колись Бгіма клявся серед зборів: «Я розтрощу своєю палицею у великій битві 
стегна  Суйодхани!».  І  великим мудрецем  Майтрейєю також,  о  приборкувачу  ворогів,  ще  раніше  він  був 
проклятий:  «Бгіма  своєю  палицею  потрощить  твої  стегна!».  Тому  я  не  бачу  ніякої  провини  Бгіми!  Не 
віддавайся ж гніву,  о  нищителю Праламби.  Ми пов’язані  з  пандавами кревним спорідненням,  родинними  
зв’язками і сердечною прихильністю. Завдяки їхньому росту йде й наш розвиток. Тому не гнівайся, о туре 
серед людей!».

Р а м а  м о в и в :
Моральний закон добре дотримується доброчесними. Він, однак, порушується прагненням до двох інших 

цілей. Це — користь у сильно прагнучих її і насолода у тих хто сильно домагається її. Той, хто, не порушуючи 
закону й користи, або закону і любови, або ж любови та користи, віддається всім трьом цілям — закону,  
користи  та  любови,  —  той  досягає  найвищого  щастя.  Однак,  внаслідок  порушення  морального  закону 
Бгімасеною,  вся  це рівновага,  про яку казав я,  порушилася.  Ти ж,  о Говіндо,  сказав  мені  лише теє,  чого  
бажаєш ти!

Адже  тебе  постійно  зображують  у  світі  як  вільного  від  гніву,  справедливого  душею  і  відданого 
справедливості!  Заспокойся ж тому й не гнівайся! Знай,  що юґа Калі настала. Згадай також про клятвену  
обіцянку Пандава! Нехай же Пандава вважається вільним од обов’язку, зобов’язаного ворожнечі, виконавши 
свою обітницю!

С а н д ж а й я  в і в  д а л і :
Почувши несумісні з законом міркування Кешави, о володарю народів, Рама не міг бути задоволеним у  

душі  й сказав такі  слова на зборах:  «Убивши несправедливим шляхом Суйодхану,  справедливого душею,  
Пандава одержить популярність у цьому світі як воїн, що нечесно бореться. Дурьйодхана ж, справедливий 
душею, навпаки, відправиться шляхом вічного блаженства. Царствений син Дхрітараштри, володар людей,  
повалений у битві як воїн, що боровся чесно! Завершивши всі приготування для жертвопринесення битви й  
піддавшись обряду присвяти битвою на ратнім полі, та, нарешті, зробивши узливання своїм життям на вогні,  
який  суть  його  вороги,  Дурьйодхана  справедливо  завершив  своє  головне  жертвопринесення  очисним 
омиванням — отриманням слави!». Сказавши так, доблесний син Рохіні, виглядом подібний до гребеня білої  
хмари, зійшов на свою колісницю та відправився у Двараку. Панчали ж разом із врішніями, а також пандави, о 
володарю народів,  зовсім не були обрадувані  після того як Рама відправився у Дваравату.  Тоді Васудева,  
звернувшись  до  Юдхіштхіри,  глибоко  засмученого  і  охопленого  тривогою,  з  головою,  опущеною долу,  і  
волею,  пригнобленою сумом,  сказав  йому  такі  слова:  «О  Царю справедливости,  чому  ти  схвалюєш  цей 
беззаконний учинок,  раз ти допускаєш,  щоб голову цього полеглого,  мертвого Дурьйодхани, чиї  родичі й  
друзі всі вбиті, зневажав Бгіма своєю ногою? Будучи знавцем морального закону, чому ти, о володарю людей,  
дивишся на це з повною байдужністю?».

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
Цей учинок, о Крішно, коли Врікодара в гніві торкнувся ногою голови царя, неприємний мені, не радий я  

і винищуванню мого роду! Шляхом обману, ми постійно ввергалися в оману синами Дхрітараштри. Багато  
жорстоких слів вони говорили нам. Потім ми були вигнані ними до лісу.  Надзвичайно велике те горе, що 
лежить на серці в Бгімасени! Так роздумуючи, о нащадку роду Врішни, я дивлюся на це з байдужністю. Тому,  
убивши жадібного Дурьйодхану, недосконалого в мудрості й, підданого під владу пристрастей, нехай Пандава 
задовольнить своє бажання, чи буде те досягнуто справедливістю чи несправедливістю».

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
На такі слова, сказані Царем справедливости, Васудева, продовжувач роду Яду, промовив із зусиллям: 

«Нехай буде так, як тобі завгодно!». Справді, після таких слів, сказаних Юдхіштхірою, Васудева, що завжди 
бажав того, що було сприятливо і корисно Бгімі, висловив схвалення всьому тому, що було Бгімою зроблено в 
битві. А Бгімасена шалений, убивши в битві твого сина, стояв перед Юдхіштхірою із шанобливо складеними  
долонями, радісно вітаючи його. І, сповнений великої сили, із широко розкритими очима від захвату й гордий 
перемогою, о володарю народів,  він сказав Цареві  справедливости Юдхіштхірі:  «Земля сьогодні належить  
тобі, о царю! Вона в повному добробуті й вільна від тернин. Прав же нею, о великий царю, дотримуючись 

82



закону своєї касти! А той, хто був призвідником нашої ворожнечі та розпалював її обманом, той негідник,  
який любить обман, лежить, убитий, на сирій землі, о царю земний! Всі ті вороги твої, які зазвичай говорили 
жорстокі слова, а також інші недруги твої ― син Радхи і Шакуні ― убиті! Багата всіма видами коштовностей,  
земля ця з її лісами та горами, о великий царю, знову повернулася до тебе, вороги якого всі вбиті!».

Ю д х і ш т х і р а  с к а з а в :
Прийшов кінець ворожнечі! Убито царя Суйодхану! Земля ця відвойована нами, які діяли, дотримуючись 

порад Крішни! Завдяки щасливій долі ти став вільним од обов’язку перед своєю матір’ю і твоїм гнівом ― 
перед ними обома! Завдяки щасливій долі ти здобув перемогу, о нескоримий, і завдяки щасливій долі ворог 
твій повалений!

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

Р о з д і л  6 0
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Бачачи Дурьйодхану, поваленого в битві Бгімасеною, що робили пандави і срінджайї, о Санджайє?
С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Бачачи Дурьйодхану,  поваленого Бгімасеною у битві,  подібно одержимому тічкою дикому слонові,  о 

великий царю, поваленому левом у лісі, пандави разом із Крішною зраділи тоді душею. Панчали і срінджайї 
також, коли був повалений нащадок роду Куру, почали розмахувати своїм верхнім одягом і видавали левині  
кличі. І їх, сповнених захвату, здавалося, не в змозі була витримати сама земля. Одні напружували свої луки,  
інші натягали на них тятиву, деякі сурмили у величезні мушлі, а ще інші били в барабани. Одні розважалися  
грайливо,  тоді  як  інші  серед твоїх  ворогів  голосно сміялися.  І  герої  говорили не  раз  Бгімасені  ці  слова:  
«Найбільший і надважкий подвиг зроблено тобою сьогодні в бою тім, що розтрощив своєю палицею володаря 
кауравів у битві, який перевершував тебе у своїх зусиллях. Бо всі ці люди вважають, що знищення ворога, 
вчинене тобою сьогодні, подібне вбивству Врітри самим Індрою у великому бою! Хто інший, крім Врікодари,  
зміг би повалити цього героя Дурьйодхану, коли він використовував різні прийоми і описував усілякі кола.

Ти переправився на інший берег цієї ворожнечі, важко досяжний для всіх! Подвиг, подібний цьому, який  
зроблений тобою, неможливо зробити іншому! Завдяки щасливій долі тобою, о герою, подібно збудженому 
слонові,  була придавлена голова Дурьйодхани на головній ділянці битви! Завдяки щасливій долі тобою, о  
бездоганний, після того як ти поборовся в чудесній битві, була випита кров Духшасани, немов левом — кров 
буйвола! Завдяки щасливій долі тобою, в кінці свого власного подвигу була поставлена нога на голову тих, 
хто заподіював шкоду справедливому душею цареві Юдхіштхірі. Внаслідок переваги над ворогами і знищення 
Дурьйодхани,  завдяки щасливій  долі,  о  Бгімо,  твоя  слава  широко рознеслася  по всій  землі!  Як,  напевно,  
захоплювалися Шакрою, коли ним був убитий Врітра, так і ми будемо захоплюватися тобою, який знищив 
своїх  ворогів,  о  нащадку  Бгарати!  Ті  волоски  на  тілі,  які  піднялися  в  нас  від  захвату  після  вбивства  
Дурьйодхани, навіть і тепер не заспокоїлися, ― знай же про це, о нащадку Бгарати!». Так говорили Бгімасені  
усі співаки, ті, що зібралися там.

У той час як ті тигри серед людей — панчали разом з пандавами, всі сповнені радости, говорили такі  
слова, Нищитель Мадгу, звернувшись до них, сказав: «Несправедливо вбивати знову, вже вбитого ворога, о  
володарю  людей,  такими  жорстокими  словами,  неодноразово  повторюваними!  Бо  ж  цей  тупоумний  уже  
повалений! Цей грішний, безсоромний і жадібний негідник, оточений грішними супутниками і який ніколи не  
слухав  напуття  доброзичливих  друзів,  був  убитий  тоді  саме,  коли  він  відмовився  віддати  пандавам 
спадкоємну частку царства, хоча й був багаторазово спонукуваний до поступки Відурою, Дроною, Кріпою,  
сином Ґанги і Санджайєю. Ця ница людина не гідна тепер вважатися другом або ж ворогом! Яка користь 
розтрачувати скорботні слова по тому, хто вже вподібнився шматку дерева. Швидко зійдіть на колісниці, о 
володарі землі, бо ми повинні відправитися звідси! Завдяки щасливій долі, цей злісний негідник убитий разом 
з його радниками, родичами та друзями!».

Почувши  такі  докори  від  Крішни,  цар  Дурьйодхана  підпав  під  владу гніву  і  спробував  піднятися,  о 
володарю народів! Сидячи на сідницях і опираючись об землю обома руками, він супив брови й кидав гнівні  
погляди  на  Васудеву.  Вигляд  царя,  з  тулубом,  наполовину  піднятим,  був  подібний  до  отруйної  змії  з  
відрубаним хвостом,  о нащадку Бгарати! Не звертаючи уваги на страшний нестерпний біль,  Дурьйодхана  
почав боляче вражати Васудеву гострими і їдкими словами: «О сину раба Канси, і  тобі не соромно, що я  
повалений нечесним шляхом у битві на палицях! Адже тобою був підступно поданий знак роздрібнити мені 
стегна! Ти думаєш, що мною не було помічено, як ти натякнув  про це Арджуні,  і  діяли по твоїй пораді? 
Допустивши вбивство тисяч царів земних, які боролися справедливо, ― застосуванням різного виду нечесних 
засобів, адже ти ж не почуваєш ні сорому, ні відрази від подібних дій!

День за днем учиняючи велике побоїще героїв, ти допустив убивство діда Шикхандіном, виставивши 
його спереду! Змусивши далі вбити слона на прізвисько Ашваттхаман, о зловмисний, ти примусив наставника 
покласти зброю. Чи вже не думаєш ти, що це невідомо мені? Коли ж ти бачив, що той доблесний герой був  
скинутий цим нечестивим Дхріштадьюмною, ти не зупинив його! Той дротик, випрошений у Шакри Карною 
для вбивства сина Панду,  ти відвернув  від нього,  застосувавши на Гхатоткачі!  Хто може бути  тут  більш 
гріховним, ніж ти? Також і могутній Бхурішравас, з однією рукою відсіченою і який приготувалася умерти 
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відповідно до обітниці прая, був убитий злостивим онуком Шині, підначеним тобою! Карна вчиняв найвищі 
подвиги, жадаючи перемогти Партху, але не мав успіху у своїй меті через відбиття тобою Ашвасени, сина  
володаря зміїв Такшаки! Коли ж колесо колісниці Карни загрузло у вибоїні, а сам Карна опинився в тяжкому 
становищі й був майже вже переможений, — коли той герой, видатний з чоловіків, був стурбований тим, щоб 
визволити колесо,  він був  повалений за твоєю підмовою! Якби ви боролися в битві  зі  мною і  Карною, із 
Бгішмою  і  Дроною  справедливим  шляхом,  то  безсумнівно  перемога  не  була  б  тоді  твоєю!  Знову  ж  ти 
застосуванням несправедливих і  нечесних прийомів допустив  убивство  багатьох царів,  які  дотримувалися 
закону своєї касти, наших та інших!».

В а с у д е в а  н а  т е є :
Ти, о сину Гандхарі, убитий разом зі своїми братами, синами та родичами, із друзями і послідовниками  

через те лише, що слідував гріховним шляхом! Завдяки твоїм згубним діям ті два героя — Бгішма і Дрона 
повалені! Убитий також і Карна в бою, бо наслідував тобі в поведінці! Я просив же був тебе, а ти, о дурню, з  
жадібности не побажав віддати пандавам, як їхню спадкоємну частку, половину батьківського царства, діючи  
відповідно до порад Шакуні! Тобою була дана Бгімасені отрута, а також була зроблена спроба спалити всіх  
пандавів разом з їхньою матір’ю в смоляному будинку, о злочинний! Під час гри в кості тобою силою була  
приведена в зал зборів дочка Яджнясени, тоді як у неї були місячні! Позбавлений сорому, о злостивий, ти ще 
тоді заслуговував страти! За допомогою сина Субали, майстерного в гральних костях, ти переміг нечесним 
шляхом справедливого Юдхіштхіру, недосвідченого у грі в кості! Тому ти вбитий у битві! Далі, позаяк через  
нечестивого Джайядратху Крішна-Драупаді терпіла злидні в лісі, у той час як ті чоловіки її відправилися на  
полювання в ашрам Тринабінду, і через що, Абгіманью, зовсім юний, був один оточений багатьма в бою й 
убитий з твоєї вини, — тому, о нечестивцю, ти вбитий у бою!

Д у р ь й о д х а н а  м о в и в :
Мною  завершене  навчання  й  роздані  дарунки,  відповідно  до  приписів,  велика  земля  з  її  морями 

перебувала під моїм правлінням, і стояв я над головами моїх ворогів! У кого ж, дійсно, може бути більш  
щасливий кінець, ніж у мене? Життєвий кінець, бажаний для кшатріїв, які дотримуються закону своєї касти —  
смерть у бою, — настав для мене! Тож, хто може бути більше щасливим, ніж я? Мирські задоволення, гідні  
богів і важко досяжні іншими царями, випробувані мною! Я досяг найвищого панування! У кого ж, справді,  
може бути  більш щасливий кінець,  ніж у мене? Разом з моїми доброзичливцями і  молодшими братами я 
відправляюся на небо,  о Непохитний! Ви ж, чиї бажання не здійснилися через ворожі дії,  змучені  сумом,  
будете тягнути своє існування у цьому тлінному світі!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
По закінченні цих слів царя кауравів, о нащадку Бгарати, посипалася з неба густа злива запашних квітів.  

Гандхарви  заграли  на  чарівних  музичних  інструментах,  і  сонми  апсар  оспівували  славу  Дурьйодхані.  А 
сіддхи, о нащадку Бгарати, видавали вигуки: «Чудово, чудово!». Сприятливий і запашний, легкий і чудовий  
вітерець віяв з усіх боків. Небо навколо сяяло яскравим блиском і було подібне відтінком своїм на камінь  
вайдурья. Бачачи ті вельми дивні явища й почесті, на честь Дурьйодхани, пандави сповнилися сорому. Чуючи  
від невидимих істот про те, що Бгішма і Дрона, Карна і Бхурішравас були вбиті нечесними шляхом, вони були 
пригнічені сумом і почали з жалем оплакувати їх. Побачивши пандавів, охоплених тривогою і засмучених  
душею, Крішна, звернувшись голосом глибоким, подібним гуркоту хмар або барабана, так сказав: «Всі вони 
були могутніми воями-колісничними, і надзвичайно спритними у володінні зброєю! І цей герой не міг бути 
вбитий вами у битві, навіть якби ви виявили всю свою доблесть, борючись справедливо. Тому й були мною 
застосовані хитромудрі засоби, о володарі людей! Інакше перемога ніколи не дісталася б пандавам!

Адже ті  всі  четверо були шляхетними і  неперевершеними воями на землі.  Вони не могли бути вбиті 
навіть самими охоронцями світу!  Точно так само й цей син Дхрітараштри, не знаючи втоми, не міг бути  
вбитий тут справедливим шляхом навіть богом смерти, озброєним булавою! І не треба вам приймати близько  
до серця, що цей цар убитий нечесним шляхом! Коли вороги стають усе більш численні, їх належить вбивати  
винахідливими та хитромудрими засобами! Самі древні боги, коли вбивали асурів, діяли цим шляхом. Тому 
шлях, яким ішли благочестиві, повинен мати переваги над усіма! Ми досягли своєї мети. Уже вечір. Ми краще 
знайдемо насолоду, розташувавшись у наших наметах! Разом з нашими кіньми, слонами та колісницями ми  
відпочинемо всі, о володарі людей!». Почувши ці слова Васудеви, панчали тоді разом з пандавами, сильно  
обрадувані, видали ревіння, подібно зграї левів. Слідом за тим, ті тури серед людей засурмили у мушлі, а  
Мадгава ― у свою Панчаджанью, сповнені радости при вигляді Дурьйодхани, убитого на прі.

Так вістить розділ шістдесятий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 1
Тоді  всі  ті  царі  з  руками,  подібними до загострених колод,  відправилися  до  своїх  наметів,  сповнені 

радости й сурмлячи шляхом у свої мушлі. І пандави теж відправилися в наш табір, о володарю народів! За  
ними  пішли  могутній  лучник  Юютсу,  а  також  Сатьякі,  Дхріштадьюмна,  Шикхандін  і  всі  п’ятеро  синів 
Драупаді.  Інші  могутні  лучники  теж  відправилися  всі  до  своїх  наметів.  Потім  партхи  увійшли  в  намет 
Дурьйодхани, що втратив колишню пишноту і господаря свого, ніби це була сцена, коли глядачі покинули її.  
Далебі, той намет виглядав подібно місту, позбавленому свят, або озеру без слонів. Він був повний жінками і  
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євнухами й був населений деякими старими радниками. Там колись, о царю, їм прислужували із шанобливо  
складеними долонями герої, очолювані Дурьйодханою і одягнені в одяг, пофарбований в жовтий колір.

Досягши намету кауравів, пандави, найперші вої-колісничні, о великий царю, зійшли зі своїх колісниць.  
Тоді  до Власника лука  Гандіви звернувся  Кешава,  незмінно й цілком зайнятий,  о  туре  з  роду Бгарати,  у 
наданні блага своєму другові: «Візьми із собою лук Гандіву й два невичерпних сагайдаки. А я зійду після  
тебе, о найперший з роду Бгарати! Зійди тільки сам, бо це для твого ж блага, о бездоганний!». І хоробрий син 
Панду, Дхананджайя, зробив так, як було зазначено. А слідом за тим і мудрий Крішна, випустивши повіддя 
коней,  зійшов  з  колісниці  Власника  лука  Гандіви.  І  коли  найшляхетніший  володар  усіх  істот  зійшов  з 
колісниці, божественна мавпа зникла на прапорі Власника лука Гандіви. І та величезна колісниця, обпалена  
раніше Дроною і Карною за допомогою чудової зброї, палаючи вогнем, миттєво зайнялася, о володарю землі!  
Справді, колісниця Власника лука Гандіви разом із сагайдаками, з швидкими конями і їх збруєю, з ярмом і  
дишлем звалилася на землю, перетворена на попіл.

Побачивши колісницю,  так перетворену на попіл,  о  володарю,  сини Панду сповнилися здивування,  і 
Арджуна,  о царю,  привітавши Крішну й поклонившись йому,  сказав такі  слова із шанобливо складеними 
долонями й м’яким голосом: «О Говіндо, чому, о божественний, ця колісниця спалена вогнем? Що це за диво  
велике, котре трапилося тут?  Про теє розкажи мені, о міцнорукий,  якщо ти вважаєш, що я можу слухати  
безперешкодно!».

В а с у д е в а  с к а з а в :
Ця  колісниця  ще колись була  спалена  різними видами зброї,  о  Арджуно!  Але  позаяк  я  сидів  на  ній 

протягом битви, вона не розпалася на дрібні частини, о приборкувачу ворогів! Спалена раніше міццю зброї  
Брахми,  тепер  вона  розсипалася  на  попіл,  будучи  покинута  мною,  після  того  як  була  досягнута  тобою 
поставлена мета!

С а н д ж а й я  п р о д о в ж и в :
Тоді, злегка посміхаючись, божественний Кешава, нищитель ворогів, обійнявши царя Юдхіштхіру, сказав 

йому: «Завдяки щасливій долі ти здобув перемогу, о каунтейє! Завдяки щасливій долі твої вороги переможені! 
Завдяки щасливій долі Власник лука Гандіви й Бгімасена, син Панду, а також ти сам, о царю, і обоє сина  
Мадрі від Панду, вийшли здоровими з цієї битви, такої згубної для героїв, після того як розтрощили всіх своїх 
ворогів! Швидко зроби тепер те, що належить зробити надалі, о нащадку Бгарати! Ще колись, коли я прибув в 
Упаплавью, ти разом із Власником лука Гандіви підніс мені почесне питво і сказав, о володарю, такі слова:  
«Цей Дхананджайя, о Крішно, — твій брат і друг! А тому його належить охороняти тобі, о міцнорукий, у всіх 
нещастях!». І коли ти говорив так, я сказав у відповідь: «Хай буде так!». І той Савьясачин був захищений 
мною. І перемога також дісталася тобі, о володарю людей! Разом зі своїми братами, о царю царів, цей герой, 
воістину  могутній,  вийшов  живим  із  цієї  битви,  такої  згубної  для  героїв,  побачивши  яку  від  здригання  
піднімаються волоски на тілі!».

Після таких слів, сказаних Крішною, Цар справедливости Юдхіштхіра з волосками на тілі, що піднялися 
від  збудження,  о  великий  царю,  промовив  у  відповідь  Джанардані:  «Хто  інший,  крім  тебе,  о  нищителю 
ворогів, і навіть навіч сам Пурандара, збройний громовою стрілою, зміг би подолати зброю Брахми, випущену 
Дроною і Карною! Це по твоїй милості, численні вороги були переможені! І було те по твоїй милості, що  
Партха ніколи не відвертався навіть від лютих боїв! Так само по твоїй же милості, о міцнорукий, завдяки 
різного виду діям,  мною забезпечене продовження мого родоводу і  досягнутий блаженний шлях величі  й 
блиску!  В  Упаплавьї,  великий пустельник  Крішна-Двайпаяна  сказав  мені:  там,  де  справедливість,  — там 
завжди Крішна, а де б не був Крішна, там повинна бути перемога!».

Після  такої  розмови  ті  герої,  о  нащадку  Бгарати,  увійшли  у  твій  табір  і  одержали  там  військову  
скарбницю, багато дорогоцінних каменів і всякого багатства. Вони одержали також срібло й золото, самоцвіти 
й  перли,  дорогі  прикраси,  ковдри  й  шкури,  незлічимих  рабів  і  рабинь,  а  також  предмети,  необхідні  для 
верховної влади. Забравши невичерпні багатства, що належать тобі, о туре з роду Бгарати, ті могутні лучники,  
чиї вороги були переможені, о володарю людей, видали голосні лементи радости. А ті герої ― пандави всі й  
Сатьякі,  розпрігши своїх запряжних тварин, зупинилися там на якийсь час,  щоб відпочити самим. Тоді, о  
великий  царю,  Васудева,  овіяний  великою  славою,  сказав:  «Напередодні  блаженства  нам  належить 
залишатися поза табором на цю ніч!».  І,  сказавши «добре!»,  пандави всі  й Сатьякі,  в супроводі  Васудеви  
виїхали з табору заради здійснення сприятливого обряду.

Досягши священної ріки  Огхаваті,5 о царю, пандави, урятовані від ворогів, провели на її березі ту ніч. 
Потім вони послали героя з роду Яду в місто Слона. І Васудева славетний, посадивши на колісницю Даруку, з 
великою  швидкістю  відправився  туди,  де  перебував  царствений  син  Амбіки.  Коли  Крішна  зібрався  вже 
відправитися  на  колісниці,  запряженій  Сайньєю,  Сугривою  та  іншими  конями,  пандави  йому  сказали: 
«Заспокой славну Гандхарі,  яка втратила всіх своїх синів!».  Отримавши таке доручення від пандавів,  той 
герой,  найперший  з  роду  Сатвата,  відправився  тоді  в  те  місто,  палаючи  бажанням  скоріше  прибути  до  
Гандхарі, чиї сини всі вбиті.

Так вістить розділ шістдесят перший в Шальяпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  6 2
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
З якої причини той тигр серед царів, Цар справедливости Юдхіштхіра послав Васудеву,  приборкувача  

ворогів,  до  Гандхарі?  Ще  колись  Крішна  їздив  до  кауравів  з  метою  домогтися  миру.  Але  він  не  досяг  
здійснення  своїх  намірів.  І  внаслідок  цього  виникла  ця  війна.  Коли  ж  усі  вої  були  вбиті  й  був  убитий  
Дурьйодхана, коли в кінці битви вся земля сина Панду стала вільною від ворогів, коли весь табір кауравів  
зовсім спорожнів і всі його мешканці розбіглися, та коли була досягнута найвища слава сином Панду, що ж 
було причиною, о брахмане, через яку Крішна знову відправився у Хастінапур? Причина ця представляється 
мені немалою, о брахмане, раз Джанардана з душею невимірною, сам відправився в путь! Розкажи мені про 
усе по-правді, о кращий з жерців-адхарью, яка тут причина, о брахмане, в ухваленні рішення про таку поїздку!

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Те питання, з яким ти звертаєшся до мене, о царю, гідне тебе! Я розповім тобі про усе, як слід, о туре з 

роду Бгарати! Побачивши Дурьйодхану, могутнього сина Дхрітараштри, о царю, убитого Бгімасеною у битві з 
порушенням правил чесного бою, побачивши дійсно, що він убитий нечесним шляхом у битві на палицях, о 
нащадку Бгарати,  Юдхіштхіра сповнився тоді  великого страху при думці  про Гандхарі,  наділену великою 
долею і сповнену сили подвижництва. «Віддана суворому аскетичному покаянню, вона здатна спалити навіть  
три світи!». Коли він роздумував так, у нього виникла тоді думка, що ще заздалегідь до прибуття його самого, 
пославши спочатку Крішну, можна заспокоїти Гандхарі, що палає гнівом. «Адже, почувши про вбивство свого 
сина,  вчинене нами таким непорядним способом,  вона в  гніві  своєму,  уявним вогнем перетворить нас на 
попіл! Як Гандхарі перенесе це тяжке горе, коли почує про свого сина, що завжди боровся справедливо, але 
вбитого нами нечесним шляхом?».

Міркуючи так по-різному, Цар справедливости, сповнений страху й горя, сказав Васудеві такі слова: «По 
твоїй милості, о Говіндо, царство моє урятоване від тернин! Те, що неможливо було досягти навіть уявою, 
досягнуто  тепер  нами,  о  нев’янучий  славою!  Перед  моїми  очима,  о  міцнорукий,  у  битві,  яка  змушує  
підніматися волоски на тілі від страху, занадто сильні були удари, перенесені тобою, о радосте ядавів! У битві 
між богами та асурами тобою колись була надана допомога для знищення ворогів безсмертних богів,  і  ті  
вороги премудрих були вбиті! Так само тобою, о міцнорукий, була і нам надана допомога, о Непохитний, бо,  
погодившись взяти на себе обов’язки нашого візника, о нащадку роду Врішни, ти увесь час підтримував нас! 
Якби не був ти охоронцем Пхалгуни у великій битві, яким робом тоді це море військ могло бути переможене!  
Численні  були  удари  булави,  а  також  удари,  нанесені  загостреними  дрюками,  дротиками  і  короткими  
метальними  списами,  піками  та  сокирами!  Адже  ти  бажав  нам  блага,  тобою  були  перенесені  багато  
брутальних слів, і всі вони виявилися небезкорисними, бо був убитий Дурьйодхана, о нев’янучий славою.

Знай, о Мадгаво, що гнів Гандхарі збуджений, о міцнорукий! Адже вона, велика своєю долею, постійно  
виснажує себе аскетичним покаянням! Почувши про вбивство своїх синів і онуків, вона, безсумнівно, спалить  
нас! Для її  власкавлення, о герою, я гадаю, зараз підхожий час! Яка людина, крім тебе, о найчудовіший з  
людей, в змозі глянути на неї, з очима палаючими від гніву і сильно змученій горем від втрати своїх синів! Те,  
що  тобі  слід  відправитися  туди,  о  Мадгаво,  мені  представляється  найбільше  підхожим  для  заспокоєння 
Гандхарі, о приборкувачу ворогів! Бо ти Творець і Руйнівник. Ти ― першопричина і розпад світів! Силою 
слів,  підкріплених  явними  доказами  й  необхідними  доводами  та  продиктованими  часом,  ти  швидко,  о 
велемудрий,  зможеш утішити  Гандхарі!  Наш прабатько,  божественний  Крішна-Двайпаяна  буде  там.  Твій 
обов’язок,  о  міцнорукий,  розсіяти  всіма  можливими способами  гнів  Гандхарі.  Ти  повинен  зробити  це,  о 
найперший з роду Сатвата, бажаючи блага пандавам!».

Почувши ці слова Царя справедливости, продовжувач роду Яду  покликав Даруку і сказав йому: «Злагодь 
колісницю!».  Почувши  веління  Крішни,  Дарука  тоді  поспішно  вернувся  і  потім  повідомив  шляхетному 
Кешаві, що колісниця готова. І той приборкувач ворогів, найперший з роду Яду, володар Крішна, зійшовши на 
колісницю, поспішно відправився в Хастінапур. Мчачись на колісниці, о великий царю, благодатний Мадгава,  
досягши міста Слона, вступив у нього, могутній. Оголошуючи місто гуркотом своєї колісниці, коли вступив у  
нього,  герой той,  давши звістку про себе Дхрітараштрі,  зійшов із кращої з  колісниць і  безжурний душею  
увійшов у світлиці Дхрітараштри. Там він побачив найкращого з мудреців Двайпаяну, який прийшов раніше  
нього. Обійнявши стопи Крішни-Двайпаяни і царя, Джанардана з пишним волоссям, спокійно привітав також 
Гандхарі.

Тоді  кращий  з  ядавів  Адхокшаджа  («Породжений  під  віссю  колісниці»  -  Крішна),  взявши  царя 
Дхрітараштру за руку,  почав голосно ридати. Проливаючи кілька хвилин сльози, породжені скорботою, він 
обмив очі водою й умився сам, відповідно до приписів. І той приборкувач ворогів сказав потім поштиво м’які  
слова Дхрітараштрі: «Немає нічого невідомого тобі щодо минулого і майбутнього, о нащадку Бгарати! Тобі 
добре відомо також про те, який хід часу, о володарю! З поваги до тебе всіма пандавами додавалися зусилля,  
щоб відвернути загибель свого роду і знищення всіх кшатріїв, о нащадку Бгарати! Уклавши угоду зі своїми 
братами, відданий справедливості Юдхіштхіра жив спокійно й мирно. Після того як усі вони, хоча й могутні,  
були  переможені  в  нечесній  грі  в  кості,  він  навіть  вийшов  до  лісу  у  вигнання.  Разом  із  братами,  
переодягненими, він вів життя, залишаючись невпізнаним. Їм усім довелося також постійно переносити й інші  
злигодні, немов вони були зовсім безпомічними!
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Ще перед початком майбутньої битви я сам, прибувши до кауравів, у присутності всіх людей попросив  
лише п’ять сіл. Але тобою, поглиненим часом і спонукуваним жадібністю, не були вони надані. Через твою 
помилку, о царю, весь рід кшатріїв прийшов до загибелі! Бгішма й Сомадатта, Бахліка й Кріпа, Дрона, і син 
його, і мудрий Відура постійно просили тебе про мир. Однак ти не слухав їх порад. Адже кожний, очевидно,  
коли душа його пригнічена часом, притупляється розумом,  о нащадку Бгарати,  бо раніше навіть ти,  коли 
виникло це запитання, діяв нерозважливо! Що ж інше тут може бути, крім впливу Часу? Справді, доля адже є 
найвищою у ході подій! Не покладай, о великий царю, провини на пандавів! Навіть найменшої провини не 
помітно  у  шляхетних  пандавів,  будь  то  засуджене  правилами  моральности,  або  здоровим глуздом,  чи  ж 
глибокою прихильністю, о приборкувачу ворогів! Знаючи, що все це ― плід твоєї власної провини, ти не 
повинен відчувати ворожости до синів Панду!

Знатний рід, родовід, і поминальний жертовний корж, і те, що дісталося від синів, тепер залежать від 
пандавів ― що стосується тебе і Гандхарі! Подумавши про все це, а також про свої власні провини, думай  
прихильно про пандавів! Поклоніння тобі, о туре з роду Бгарати! Ти знаєш, о міцнорукий, про відданість Царя 
справедливости й про його вроджену прихильність до тебе, о тигре із роду Бгарати! Допустивши це криваве 
побоїще  навіть  своїх  ворогів,  що  так  шкодили  йому,  він  згоряє  вдень  і  вночі,  й  не  може  знайти  собі 
щиросердечного  спокою!  Засмучуючись  про  тебе,  о  тигре  серед  людей,  і  за  славетну  Гандхарі,  він  не 
знаходить  щастя,  о  найкращий з  роду Бгарати!  Охоплений  великим соромом,  він  не  приходить  до  тебе,  
полум’яніючого скорботою за синами своїми, чий розум і почуття розбиті горем!».

Сказавши так,  о  великий царю,  Дхрітараштрі,  той герой,  найперший з  роду Яду,  промовив високі  за  
значенням  слова  Гандхарі,  змученій  журбою:  «О  дочко  Субали,  почуй,  що  я  скажу  тобі,  о  старанна  в 
обітницях! Немає тепер у цьому світі жінки, рівної тобі, о благодатна! Я пам’ятаю, о царице, слова, які ти  
сказала в залі зборів у моїй присутності, — слова, згідні із законом і мирською користю та доброчинні для 
обох сторін, але яких, о прекрасна, не послухалися твої сини! Дурьйодхані, який прагнув перемоги, тобою 
були  сказані  тоді  ці  різкі  слова:  «Слухай,  о  дурню,  ці  слова  мої:  там  тільки  може  бути  перемога,  де  
справедливість!». І ті слова твої, о царська дочко, здійснилися! Знаючи про це, о благодатна, не впадай серцем  
своїм у сум! Не направляй ніколи свій розум на знищення пандавів! Адже силою свого подвижництва ти  
здатна, о велика своєю долею, одним поглядом, збудженим від гніву, спалити всю Землю з усім, що на ній  
рухається і нерухоме!».

Почувши ці слова Васудеви, Гандхарі промовила такі слова: «Все саме так, о міцнорукий, як ти говориш, 
о Кешаво! Обпалене муками, моє серце сильно похитнулося! Але після того як я почула твої слова, воно в 
мене знову стало стійким, о Джанардано! Що ж до старого сліпого царя, що втратив своїх синів, о Кешаво, то  
ти разом з тими героями пандавами став його притулком, о найкращий з двоногих!». Сказавши стільки слів,  
Гандхарі,  змучена скорботою за своїми синами, закрила лице своїм платтям і почала гірко плакати. І тоді  
міцнорукий  володар  Кешава  утішив  її,  змучену  сумом,  —  словами,  підкріпленими  явними  доказами  й 
необхідними доводами.

І утішивши Гандхарі й Дхрітараштру, Кешава, нащадок роду Мадгу, довідався своїм внутрішнім чуттям 
про підступний задум, замислений сином Дрони. Тоді, поспішно вставши і поклонившись головою стопам  
Двайпаяни, о царю царів, він сказав цареві кауравів: «Я прощаюся з тобою, о найперший з роду Куру!  Не 
впадай серцем своїм у сум! В синові Дрони таїться злочинний намір. Тому я і встав так раптово! Певно, ним 
задумано знищити пандавів уночі!». Почувши ці слова, Дхрітараштра міцнорукий, разом з Гандхарі промовив 
Кешаві,  Нищителеві  Кешина:  «Відправляйся  скоріше,  о  міцнорукий,  і  захисти  пандавів!  Я  незабаром 
зустрінуся з тобою знову, о Джанардано!». Тоді Ачьюта відправився разом з Дарукою.

Після того як Васудева виїхав, о царю, Вьяса, з душею невимірною і глибоко шанований в усьому світі,  
почав утішати володаря людей Дхрітараштру. А Васудева, справедливий душею, відправився, виконавши дане 
йому доручення, з Хастінапура в табір пандавів, бажаючи їх бачити, о царю! Прибувши в табір уночі, він  
направився до пандавів. І, розповівши їм про те, як він виконав доручення, він розташувався там разом з ними.

Так вістить розділ шістдесят другий в Шальяпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  6 3
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Одержавши стусана ногою по голові, син мій, з роздробленими стегнами і розпростертий на землі, гордий 

і  зарозумілий,  що ще казав  він,  о  Санджайє? Надзвичайно гнівний,  із  глибоко вкоріненою ворожістю до  
пандавів, цар Дурьйодхана, опинившись у тяжкому нещасті, що сказав він потім на ратнім полі?

С а н д ж а й я  в і д п о в і в :
Слухай, о царю, як я буду розповідати про те, що відбулося! Почуй, о володарю людей, що було сказано 

поваленим царем, коли він опинився в тяжкому становищі. З роздробленими стегнами, о володарю, той цар,  
покритий пилом, рвав на собі волосся, кидаючи погляди в усі боки. Із силою стискуючи волосся, він почав 
зітхати, подібно змієві. У гніві, з очима, наповненими слізьми, він дивився на мене. Він ударяв руками часто 
об землю, подібно збудженому слонові. Стріпуючи розпущеним волоссям, він почав гудити старшого сина 
Панду. Важко дихаючи, він так мовив мені:
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«На жаль, у той час як Бгішма, син Шантану, був моїм заступником, також і Карна, кращий з носіїв зброї, 
і син Гаутами, також і Шакуні, і Дрона, найкращий з усіх носіїв зброї, також і Ашваттхаман, і найхоробріший 
Шалья,  і  Крітаварман,  —  та  ба,  навіть  я  опинився  в  такому  жалюгідному  стані!  І  справді,  адже  Час 
непереборний! Я був володарем одинадцяти чаму військ і все ж опинився в такому становищі! Досягши свого  
Часу, о міцнорукий, ніхто не може переступити його! Моїм прихильникам, які залишилися живі в цій битві,  
мають розповісти, як я був убитий Бгімасеною з порушенням умов чесної битви. Досить багато нечестивих і  
злісних учинків було зроблено пандавами проти Бхурішраваса й Карни, Бгішми та Дрони величного! А це 
інший, дуже ганебний учинок, зроблений злісними пандавами, учинок, завдяки якому вони зазнають осуду 
серед  справедливих  людей  ―  таке  моє  переконання.  Яка  може  бути  радість  для  людини,  справедливо 
налаштованої, якщо здобуто перемогу нечесним шляхом? Або яка ж мудра людина дозволить собі схвалити 
того, хто порушує умови справедливої угоди?

Який же вчений віддавався б  радості,  здобувши перемогу несправедливим шляхом,  як  радується  той 
нечестивий  син  Панду  Врікодара?  Що  ж  може  бути  більше  дивного,  ніж  те,  що  сьогодні  розгніваний 
Бгімасена торкнувся ногою моєї голови, коли я лежав з роздробленими стегнами? Адже та людина, що діяла 
би так у відношенні воїна,  овіяного славою, наділеного добробутом,  а ще й серед родичів,  — той міг би  
заслужити шанування, о Санджайє але, звичайно, не Бгіма! Моя мати й мій батько добре обізнані на законі 
кшатріїв. За моїм проханням, о Санджайє, скажи їм обом, змученим скорботою, ці слова: «Мною зроблені 
жертвопринесення і утримувалися справно безліч слуг, і мені була підвладна вся Земля, разом з її морями! Я  
стояв на головах міцних моїх ворогів, о Санджайє! Мною були роздані дарунки родичам у міру можливостей і  
було вчинено багато приємного для моїх друзів.  Я стримував усіх ворогів. Хто ж тут  щасливіше за мене?  
Через  багато  ворожих  царств  було  пройдено  походами,  і  царі  були  покірні  мені,  немов  раби!  Я  добре  
поводився  з  тими,  хто  був  мені  милий і  подобався.  Хто ж тут  щасливіше за  мене?  Користувалися  моєю 
повагою всі родичі й шанувалися благоговійно люди високоповажні. Я однаково слідував трьом цілям у житті  
людини закону, користі й любові. Хто ж тут щасливіше за мене?

Я віддавав накази найголовнішим царям і одержував почесті, важкодосяжні для інших. Я завжди їздив на 
чистокровних конях. Хто ж тут щасливіше за мене? Мною вивчені Веди й роздані дарунки, відповідно до 
приписів.  Все  моє  життя  пройшло  в  повному добробуті.  Дотриманням  свого  закону  мною вже  знайдені 
потойбічні світи. Хто ж тут щасливіше за мене? Завдяки щасливій долі я не був переможений у бою і не  
опинився в підпорядкуванні своїх ворогів, подібно слузі. Завдяки щасливій долі мій великий добробут тільки 
після моєї смерти перейде до іншого, о володарю! Те, що бажано для родовитих кшатріїв, які дотримуються 
закону своєї касти, ― така смерть знайдена мною. Хто ж тут щасливіше за мене? Завдяки щасливій долі я не  
відчуваю що зійшов зі шляху ворожнечі й був переможений, подібно простій людині. Завдяки щасливій долі я 
також  не  був  переможений,  зробивши  який-небудь  негідний  учинок!  Як  ніби  вбити  людину  сплячу  або  
неуважну, чи ж убити його із застосуванням отрути, так само точно було вчинено і моє вбивство, бо я був  
убитий несправедливим шляхом, з порушенням умов чесної битви! Ашваттхаману, великому своєю долею, і  
Крітаварману з роду Сатвата, а також Кріпі, синові Шарадвана, слід сказати від мене такі слова: «Ви ніколи не  
повинні мати довіри до пандавів, тих порушників прийнятих умов, які неодноразово діяли несправедливо!».

Потім твій царствений син, воістину відважний, сказав, звернувшись до наших вісників: «Я вбитий у 
битві Бгімасеною несправедливим шляхом! Тепер я, подібно позбавленому багатства подорожанинові, піду 
слідом за Дроною, що вже відправився на небо, за обома — Карною і Шальєю, за Врішасеною, сповненим 
великої силі, і за Шакуні, сином Субали, за Джаласандхою, сповненим великої доблесті, і царем Бхагадаттою,  
за  сином  Сомадатти,  могутнім  лучником,  і  Джайядратхою,  правителем  Синдху;  за  моїми  братами,  яких 
очолював Духшасана і рівними мені самому, за сином Духшасани, сповненим відваги, і за Лакшманою, моїм  
сином, — за цими й багатьма іншими моїми прихильниками, вбитими тисячами! Гай-гай, як же сестра моя  
Духшала, почувши про вбивство своїх братів і чоловіка, як вона буде жити, гірко ридаючи, змучена горем?  
Гай-гай, на який же шлях ступить, гірко ремствуючи, старий цар, батько мій, разом з Гандхарі та дружинами 
своїх  синів  і  онуків?  Напевно,  і  мати  Лакшмана,  чарівна  і  велеока,  позбавлена  своїх  синів  і  чоловіка,  
незабаром прийде до своєї загибелі? Якщо  Чарвака,6 мандрівний пустельник, вправний у слові, знає все, то 
він,  наділений  великою долею,  неодмінно  помститься  за  мене!  Знайшовши  смерть  на  священній  рівнині 
Самантапанчаки, прославленій у трьох світах, я, безсумнівно, знайду багато вічних світів!».

Тоді тисячі людей з очима, повними сліз,  о найгідніший, почувши ті нарікання царя, розбіглися в усі  
сторони. Вся Земля разом з її  морями й лісами, з усім,  що на ній рухомого і  нерухомого,  почала сильно 
тремтіти і  вчиняти страшний шум.  І всі  сторони світу стали похмурими. А ті вісники, прибувши до сина  
Дрони, повідали йому про усе, як було: про поведінку в битві на палицях і про вбивство царя. І, повідавши про 
усе синові Дрони, всі вони, о нащадку Бгарати, поринули в роздум на тривалий час і потім, пригноблені горем, 
відправилися шляхом, яким прийшли.

Так вістить розділ шістдесят третій в Шальяпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  6 4
С а н д ж а й я  п р о в а д и в :
Почувши  від  вісників  про  поразку  Дурьйодхани,  о  царю,  могутні  вої-колісничні,  які  вціліли  серед 

кауравів,  жорстоко поранені гострими стрілами, палицями, списами й дротиками, — Ашваттхаман, Кріпа,  
Крітаварман  з  роду Сатвата,  поспішно  примчалися  на  швидких  конях  на  бойовище.  Там  вони  побачили  
шляхетного сина Дхрітараштри, розпростертого на землі, подібно величезному дереву шала в лісі, зламаному 
силою вітру. Вони побачили його, судомного в корчах на сирій землі, подібного могутньому слонові в лісі, 
поваленому мисливцем.  Вони побачили  його,  який  часто  метався  в  судорогах  і  плавав  у  потоках  крови.  
Дійсно, вони побачили його, подібного до диска сонця, що випадково упав на землю, або подібного до океану,  
висушеного  могутнім  здійнятим  вітром,  або  подібного  до  повного  місяця  на  небі  з  диском,  обкутаним  
пітьмою.  Рівний  слонові  у  своїй  доблесті,  з  довгими  руками,  він  лежав  на  землі  вкритий  пилом.  Його  
оточували з усіх боків сонми страшних істот і безліч м’ясоїдних тварин, подібно тому як найчудовішого з  
царів  оточують  прагнучі  багатства  підлеглі.  Його чоло морщилося через  нахмурені  брови,  а  очі  страшно 
косували від гніву. Вони побачили його, тигра серед людей, сповненого люті, подібного до тигра, поваленого  
мисливцем.

І  ті  могутні  лучники,  вої-колісничні  ― Кріпа  та  інші,  побачивши царя,  розпростертого  на  землі,  усі  
знітилися. Зійшовши з колісниць, вони кинулися до царя. Побачивши Дурьйодхану,  всі вони сіли на землі  
довкола нього. Тоді син Дрони, о великий царю, з очима повними сліз і важко дихаючи, сказав найпершому з 
роду Бгарати, володареві всіх володарів світу: «Далебі, немає нічого неможливого у світі людському, коли ти,  
о тигре серед людей, лежиш на сирій землі покритий пилом! Адже будучи  колись царем царів над усією 
Землею,  як  же  ти,  о  володарю  царів,  лежиш  сьогодні  самотньо  в  безлюдній  місцевості?  Я  не  бачу  ні  
Духшасани, ні також Карни, могутнього воїна на колісниці, ні також усіх тих друзів твоїх! Що ж це, о туре з 
роду Бгарати?

Звичайно, адже, важко пізнати шляхи Ями, коли ти, володар усіх людей, лежиш на сирій землі покритий  
пилом! Та ба, цей приборкувач ворогів, який зазвичай прямував на чолі всіх кшатріїв, помазаних на царство, 
на жаль, тепер їсть порох разом із травою! Подивися на мінливості в русі Часу! Де той чистий білий парасоль 
твій? Де твоє опахало з буйволового хвоста, о царю? І куди пішло тепер теє величезне військо твоє, о кращий 
з царів? Хід подій, напевно, незбагненний, коли діють причини інші, ніж ті, що вбачаються явно, бо навіть ти,  
ставши наставником усього світу,  опинився в  такому тяжкому становищі! Безсумнівно,  благоденство всіх 
смертних є вельми нестійким при погляді на тяжке нещастя, у якому опинився ти, здатний суперничати із  
самим Шакрою!».

Почувши ті слова його, дуже пригнобленого горем, син твій, о царю, сказав у відповідь ці слова, що  
підходять до випадку. Витираючи очі руками й знову проливаючи сльози, породжені скорботою, той володар 
людей звернувся тоді до всіх героїв, очолених Кріпою:

«Ця  невідворотність  смерті  всіх  живих,  вважається,  визначеною  самим  Творцем!  Смерть  усіх  істот 
викликана безперервним перебігом Часу! Ця смерть тепер прийшла до мене на очах у всіх вас! Бо ж я, який  
панував над усією Землею, опинився тепер у цьому тяжкому становищі! Завдяки щасливій долі  я вбитий  
нечестивими людьми, особливо за допомогою обману! Завдяки щасливій долі мною, коли я жадав боротися,  
завжди проявлялися відвага і  завзятість. Завдяки щасливій долі я вбитий у бою разом з моїми родичами і  
друзями!  Завдяки  щасливій  долі  я  бачу  вас  урятованими  від  цього  кривавого  побоїща,  цілими  і 
неушкодженими! Це досить приємно для мене! Не засмучуйтеся ж ви, з добросердости, про мою загибель! 
Якщо Веди є для вас мірилом істини, то мною, безсумнівно, знайдені нетлінні світи! Я ставлюся з повагою до 
слави  Крішни,  невимірного  в  силі.  Я  не  був  ним  примушений  відступитися  від  закону  кшатріїв,  якого 
ретельно дотримувався. Він був у душі знайдений мною! У жодному разі не слід засмучуватися за мною!  
Вами зроблено те, що гідно бути зробленим подібними вам самим! Вами завжди робилися зусилля заради моєї  
перемоги. Доля, однак, непереборна!».

Сказавши стільки слів, цар той з очима, повними сліз, замовк, о володарю царів, сильно пригноблений 
стражданням. І, бачачи царя в сльозах, охопленого горем, син Дрони запалився гнівом, подібно вогню при  
загибелі світу. Охоплений люттю, він стискав руку в руці й голосом, схвильованим від сліз, так сказав цареві:  
«Мій батько був убитий тими негідниками за допомогою жорстоких підступних засобів! Однак через те я не 
так  гостро  відчуваю  страждання,  як  через  тебе,  о  царю,  що  опинився  ти  сьогодні  у  настільки  тяжкому 
становищі!  Почуй  же  ці  слова  мої,  які  я  говорю,  присягаючи  самою правдою,  о  володарю,  всіма  моїми 
благочестивими діяннями, роздачею дарунків, дотриманням закону і доброчесних моїх заслуг! Сьогодні я на  
очах у самого Васудеви всіма способами своєї сили відправлю всіх панчалів у житло царя покійних! Зволь же  
ти, о великий царю, дати мені свій дозвіл!».

Почувши такі слова сина Дрони, такі приємні його серцю, цар кауравів, звернувшись до Кріпи, сказав: «О 
наставнику, швидко принеси посудину, наповнену водою!». У відповідь на слова царя, той герой, найперший  
з брахманів, незабаром приніс посудину, повну води, і наблизився до царя. І сказав йому, о великий царю, твій 
син  тоді,  о  володарю  народів:  «За  моїм  наказом,  о  кращий  з  двічінароджених,  нехай  син  Дрони  буде 
присвячений верховним воєначальником, якщо ти, благо тобі, бажаєш зробити приємне для мене!  За велінням 
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царя  навіть  брахманові  можна  боротися,  особливо  якщо  він  дотримується  закону  кшатріїв!  Адже  так 
стверджують знавці закону!».

Почувши ці слова царя, Кріпа, син Шарадвана, присвятив тоді, за його наказом, сина Дрони на посаду 
верховного воєначальника. Коли Ашваттхаман був присвячений, о великий царю, він, обійнявши кращого з 
царів, відправився звідти, оголошуючи всі сторони світу левиним кличем. Дурьйодхана ж, о володарю царів,  
залитий потоками крови, залишився тоді провести ту ніч, яка так лякає всіх істот. І, їдучи поспішно з того  
бойовища, о царю, ті герої із серцями, схвильованими скорботою, віддалися турботі й глибоким міркуванням.

Так вістить розділ шістдесят четвертий в Шальяпарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО БИТВУ НА ПАЛИЦЯХ 

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО БИТВУ НА ПАЛИЦЯХ
1 Каушика — мангуст, фараонова миша. Використовуючи прийом каушики, тобто вдаючись до звичних прийомів  

мангуста ― супротивника змії. (вгору)
2 Ямака  —  «подвійне  маневрене  коло»,  подвійний  спарений  круговий  маневр.  Так  відповідно  до  тлумачення  

Вадіраджи та Арджунамитри. (вгору)
3 Гомутрака — букв.: «подібний зі струменем коров’ячої сили», що рухається поперемінно то в одну, то в іншу  

сторону, тобто зиґзаґоподібно. Назва тактичного прийому із зиґзаґоподібними рухами. (вгору)
4 Авастхана — далебі, вичікувальне положення. (вгору)
5 Огхаваті (Oghavatі) — назва річки в Пенджабі, що ототожнюється з Маркандою. На Огхаваті, біля злиття її із  

Сарасваті, було розташоване місце паломництва Прітхудака (суч. Пехоа). (вгору)
6 Чарвака (Cārvāka) — ракшас в подобі брахмана, мандрівного пустельника, який був покровителем Дурьйодхани.  

(вгору)

КІНЕЦЬ КНИГИ ДЕВ’ЯТОЇ
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