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ОПОВІДЬ ПРО СКОРБОТУ

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 :
Коли  впав  Дурьйодхана  і  все  військо  було  перебите,  що  зробив,  почувши  про  це,  великий  цар 

Дхрітараштра, о подвижнику? Також Син Дхарми, шляхетний цар роду Куру, і ті троє, на чолі з Кріпою, — що 
вони робили? Ми вже знаємо про діяння Ашваттхамана, про взаємно накладені прокляття,1 тож розкажи про 
те, що трапилося після! Про що ще розповідав Санджайя?

В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Втративши сотню синів, Дхрітараштра, палений тугою за ними, був подібний до дерева з відрубаним  

гіллям. Наблизившись до поглиненого сумною думою, байдужого і  безмовного, великого духом володаря,  
велемудрий Санджайя сказав таке слово: «Нащо ти засмучуєшся, о великий царю! Немає користі в журбі!  
Вісімнадцять акшаухіні  винищено, о володарю народу!  Збезлюдила земля,  вся нині спорожніла!  Володарі 
людей, ті,  що зібралися з усіх кінців світу,  з різних країн, — разом із сином твоїм пішли на смерть.  Для  
батьків, синів, онуків, родичів, друзів, наставників — виконай у належному порядку заупокійні обряди!».

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Почувши ті гіркі слова, уболіваючи про загибель синів і онуків, непохитний цар раптом упав на землю,  

немов дерево зломлене вітром.
Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
Втративши синів, радників, усіх близьких, — буду я нині, горопашний блукати по цій землі! Нащо тепер 

мені життя — коли втратив родичів, подібно старій птасі, якій відітнули крила! Позбавлений царства, друзів,  
так  само як і  зору,  — я не зможу більше сяяти величчю,  як сонце не стане сяяти,  якщо позбавити його  
променів! Не послухав я дружніх порад ні сина Джамадагні, ні Наради — божественного мудреця, ні Крішни  
Двайпаяни.  Адже  Крішна серед  зборів  указував  мені,  у  чому моє  благо:  «Вистачить  ворожнечі,  о  царю! 
Вгамуй сина!». Не послухав я, дурний, тої поради, і тепер жорстоко страждаю. Не почув я і праведного слова 
Бгішми! Коли чую про загибель Дурьйодхани і Духшасани, який ревів мов бик, про нещастя Карни, про захід  
сонця-Дрони — серце моє розривається! Не пригадаю, о Санджайє, що ж я колись зробив такого поганого, за  
що нині доводиться мені, дурневі, пожинати такий плід! Мабуть чимось погрішив я в колишніх народженнях,  
за  що  Дхатрі 2 і  зв’язав  мене  зі  справами  настільки  злощасними!  Передчасний  захід  моїх  днів,  а  також  
загибель усіх рідних, друзів і близьких — це прийшло до мене через втручання долі: чи є на землі людина  
нещасніша за мене? Так нехай побачать нині пандави, як я, прийнявши тверде рішення, відкрито ступаю на  
довгий шлях, що веде до світу Брахми!3

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
У відповідь на ці голосіння Індри людей, поглиненого великою скорботою, Санджайя мовив йому, щоб 

прогнати тугу, таке слово: «О царю, жени геть сум! Адже ти чув настанови Вед, чув шастри і агами 4 з вуст 
старців і знаєш, що сказали колись подвижники Срінджайї, змученому скорботою за сином!5 Коли син твій 
гордував  усіма,  через  юність  свою,  ти  не  прийняв,  о  царю,  поради,  даної  друзями;  через  жадібність  ти, 
жадаючи скоріше знайти плід,  не зробив того,  в  чому було  істинне твоє благо.  Радниками при тобі  були 
Духшасана та злісний Радхейя, порочний Шакуні, злодумний Читрасена та Шалья, який увесь світ перетворив 
на гострий спис проти кауравів.  Цей син твій не почув  слова старшого в роду Куру — Бгішми,  а також 
Гандхарі та Відури. Дхарму анітрішки не шанував, а на вустах завжди одне: «Війна!», — і ось усі  кшатрії  
винищені, а слава ворогів твоїх лише зросла. Виступивши в ролі посередника, ти не вирік потрібного слова.  
Зваливши на себе тягар, не зумів нести його рівно. Із самого початку варто чинити гідно, щоб потім не каятися 
в  зробленому  раніше.  Через  прихильність  до  сина  ти  прагнув  насамперед  йому  догодити.  Тепер,  коли  
прийшла розплата, не журися і не скаржся. Той, хто, лише мед бачачи, не зауважує безодні під собою, потім,  
коли через жадібність свою до меду, зірветься у безодню, точно так само страждає, як і ти, пане! Не отримує  
скорботний життєвих благ, не отримує щастя, не знає скорботний удачі, не досягає вищої долі.

Чи можна назвати мудрим того, хто спершу роздмухує вогонь, прикриваючи його від вітру краєм свого 
одягу, а потім, обпалившись, журиться! Ти ж, і сини твої, вітром своїх слів роздмухували і маслом жадібности  
поливали жарке полум’я гніву синів Прітхи. В це багаття і попадали твої сини, немов метелики. Про них,  
спалених полум’ям Кешави, ти не повинен вболівати! Те, що ти, о царю, ходиш із лицем залитим слізьми, — 
не допускається шастрами, не схвалюють цього мудрі. Адже, немов іскри, сльози спалюють цих синів Ману: 
приборкай же гнів розумом, опануй себе!».

Так утішав  його великий духом  Санджайя.  Після  цього із  глибоким наміром знову повів  свою мову 
Відура, о нищителю недругів!

Так вістить розділ перший у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Ось  слухай,  що  сказав  Відура  синові  Вічитравірьї  словами,  подібними  амріті,  полегшуючи  його 

страждання.
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В і д у р а  с к а з а в :
Встань, о царю! Чому лежиш? Візьми себе в руки! Адже такий вирок усім смертним, усьому движному і 

недвижному. Кінець усьому, що склалося з часток — розпад, кінець усіх піднесень — падіння, кінець усякого 
зв’язку — розлука, а кінець усякого життя — смерть. Позаяк і героя, і боягуза однаково поведе за собою Яма,  
то з чого б тоді, о бгарато, туре серед кшатріїв — тим кшатріям ухилятися від битви? Цей не бореться — 
однак умирає, а той бореться — і залишається живим, але кому прийшов призначений Час — тому вже не  
врятуватися, о великий царю! І за цими, загиблими у битві, ти не повинен засмучуватися: адже якщо шастри є  
справді засіб достовірного пізнання — то вони пішли вищим шляхом! Адже вони всі ретельно вчили Веди, усі  
додержувалися благих обітниць, усі прийняли смерть, борючись обличчям до ворога: що ж тут оплакувати! З 
незримого вони з’явилися, у незриме знову пішли. Вони — не твої, і ти — не їх, так що ж тут оплакувати!  
Адже вбитий отримує небо, а хто вбив — славу. І те й інше для нас веле цінне. У бою ніхто не залишається  
без плоду. Індра направить їх у такі світи, де виконуються всі бажання. Вони будуть гостями Індри, о муже-
туре!  Ні  жертвопринесення  з  рясними  роздачами  дарунків,  ні  аскетизм,  ні  шлях  пізнання  не  приводять 
смертних так певно у небесний світ, як геройська загибель у битві.

Тисячі батьків і матерів, сотні синів і подружжів виявлені в цій сансарі, але — чиї вони? Чиї ми?6 Тисячі 
причин для скорботи,  сотні  причин для суму день у день долають дурня  — але не мудрого.  Для Часу,  о  
найгідніший з куру, немає ні милого, ні ненависного, і байдужним воно ні до кого не буває — всіх однаково  
уносить Час. Не вічне життя, краса, не вічні володіння багатством, здоров’я, союз люблячих — вчена людина 
хай не спокуситься ніколи нічим із цього! Одній людині не слід уболівати і про нещастя всієї країни, хоча б  
воно навіть загрожувало загибеллю, бо скорботою цього  однаково не відвернути!7 Якщо хто бачить загрозу 
лиха,  нехай  протидіє  йому,  але  не  скорбує.  Від  лиха  одні  ліки  —  не  думати  про  нього.  Адже  якщо 
зосередитися думками на лихові, воно не те що не зменшиться, а ще й зросте. При з’єднанні з неприємним,  
при розлученні із приємним — віддаються сердечній скорботі лише люди недоумкуваті. У того, хто скорбує,  
немає ні прибутку, ні духовної користи, ні почуттєвої радости; втрачає він сенс діяльности, відпадає від трьох 
цілей життя. Ділячи всіх оточуючих за ступенем їх багатства, скніючи незадоволеністю, люди потьмарюються 
у свідомости, задоволености досягають лише мудрі. Хворобу свідомости лікувати треба знанням, як хворобу 
тілесну — цілющими травами, але це під силу лише знанню, простакам же ніколи не досягти відчужености.

Спить із людиною сплячою, стоїть із стоячою, біжить за біжучим вчинене колись діяння. У якому стані  
погане чи добре вчинила людина, у такому стані плід тієї справи і споживає.

Так вістить розділ другий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  3
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Витончені вислови, о велемудрий, прогнали мій сум! Але я хотів би ще і ще слухати слова істини. Як 

саме  позбуваються  люди в  цьому світі  від  страждань свідомости,  породжені  сполученням  з  небажаним і  
відлученням від бажаного?

В і д у р а  в і д п о в і в :
В міру того, як і  радість і  страждання перестають усвідомлюватися, мудрий, досягши вмиротворення,  

знаходить  благу долю.  Весь  цей розумом  усвідомлений  світ  не  вічний,  о  чоловіче-туре:  він  подібний  до 
стовбура  бананового деревця,  позбавлений твердої  основи.  Вчені  люди речуть,  що тіла  смертних подібні 
домівкам, з яких Час рано чи пізно їх виселяє;  один лише дух вічний!8 Як людина, скинувши з себе одяг — 
зовсім зношений або ще міцний, — обирає інший, так і  з  тілами втілених. Нову оселю, погану чи благу,  
знаходять істоти в цьому світі  лише в силу своїх колишніх діянь,  о сину Вічитравірьї!  По діянням своїм 
набуває людина небо, а на землі — блаженство або страждання, о бгарато. Бажаючи того чи не бажаючи, несе  
вона свій тягар.

Як із глиняних посудин одна розвалюється,  будучи  лише поміщена на коло гончара,  інша — під час  
формування, третя — відразу після формування, або при відділенні від кола, чи в момент, коли її знімають із  
кола вниз, або коли вже зняли, будучи сирою, або сухою, чи під час випалу, при покладені в піч або коли  
виймають її, а інша, нарешті, розвалюється вже при вживанні — ось так і з тілами втілених, о бгарато! Одні — 
ще в утробі, інші — відразу, як народяться на світло, треті — удень пізніше, двотижневі й кому рівно місяць  
виповнився, однорічні, дворічні, які досягли юності, зрілості, старості — усі приходять до загибелі. Завдяки  
своїм колишнім учинкам істоти народжуються або гинуть, такі от справи у цьому природному ході речей: про 
що ж ти журишся?!

Як буває, що якась істота заради забави, плаваючи у воді, то спливе, то знову пірне, о царю, володарю  
народу, — так недоумкуваті люди то спливуть із глибини сансари, то знову поринуть, сковані відплатою за  
свої справи, важко страждаючи. Лише ті, хто осягнув мудрість порятунку, хто перебуває в істині, хто прагне  
до виходу із сансари, хто знає, як з’являються в цей світ усі істоти, — ті прямують вищим шляхом.

Так вістить розділ третій у Стріпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  4
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Красномовний, як пізнати глибину сансари? Ось про що мені хотілося би чути. Відповідай же на це, як є!
В і д у р а  в і д п о в і в :
Слухай, о володарю, про все, що роблять живі істоти від самого їхнього зародження. Спочатку така істота 

якийсь  час  живе  на  цьому  світі  усередині  «цятки».9 Потім,  після  закінчення  п’ятого  місяця,  у  нього 
розвивається плоть, і  в наступному місяці вона перетворюється на плід, усі  кінцівки якого сформувалися.  
Серед нечистот він живе, серед м’яса, крови й слизу. Потім же сила Вітру розвертає його   нагору ногами,   униз 
головою.10 Досягши  воріт  лона,  супутній  з  колишніми  діяннями,  терпить  він  багато  страждань  через 
скорочення стінок матки.11 Позбувшись цього, він бачить, однак, як із сансари спрямовуються до нього інші 
лиха:  демони дитячих хвороб кидаються  на  нього,  як собаки — на шматок м’яса.  А згодом усілякі,  уже  
дорослі недуги накидаються на істоту, сковану своїми колишніми діяннями. До нього, слабкого, обплутаного  
путами почуттєвого сприйняття, прихильністю до мирських насолод, приходять усілякі пороки, о володарю 
людей, і. ними ще більш окутий, нічим він не може насититися. Але усього цього він не усвідомить доти, доки 
не опиниться у світі Ями. Тягнений посланцями Ями, зустрічає він у належний час свою Смерть. Коли ж 
йому,  позбавленому  слова,  на  початку  нового  життя  відмірюється  по  колишніх  його  справах  бажане  і  
небажане, то він знову перестає усвідомлювати, що сам себе ввергає в пута. На жаль, ушкоджений цей світ,  
відданий  у  владу  жадібності.  Обійнятий  хіттю,  гнівом,  безумством,  сам  себе  він  не  розуміє.  Один, 
шляхетности  народження  радуючись,  насміхається  над  хорбаками,  інший,  впиваючись  багатством  своїм, 
знущається з бідних. Третій про інших говорить: «Дурко!», а про себе не задумається, інших змушує вчитися,  
сам же учитися не хоче. І лише той у цьому тлінному світі живих, хто від самого народження живе згідно із  
дхармою, — знайде вищу долю! Хто, знаючи все це, слідує істині, той, о володарю нащадків Ману, вступає на 
шлях порятунку.

Так вістить розділ четвертий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  5
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Як у цих «хащах сансари» розумом шлях знаходять? Про цей шлях розуміння у всіх подробицях мені 

повідж!
В і д у р а  в і д п о в і в :
Поклонившись Самосущому,  я тобі зараз повідаю, що розповідають найбільші зі святих мудреців про 

«хащу сансари».
Якийсь двічінароджений, блукаючи у великій сансарі, потрапив одного разу у величезний непрохідний 

ліс, повний хижих, ненажерливих, страшних звірів: левів, тигрів, слонів, які усюди в ньому кишіли. Вигляд  
цього лісу вселив би жах самому богові Смерти! Від цього видовища, хвилювання пояло того брахмана, серце 
в нього затріпотіло, волосся стало сторчма, о нищителю недругів! Просуваючись через той ліс, він метався з  
одного його кінця в інший і озирався по всіх сторонах світу: де б знайти притулок? Змучений страхом перед  
звірами,  біг  він,  шукаючи  яку-небудь  шпарину або  нору,  але  не  міг  ні  зовсім  утекти  від  них,  ні  хоча  б  
віддалитися.  Тут  він побачив,  що цей страшний ліс з  усіх боків оточений тенетами, і  що жінка жахливої  
подоби, сторожить його, розкинувши в сторони руки. А ще в тому великому лісі здіймалися вгору,  немов  
гори, п’ятиголові змії та величезні дерева торкалися вершинами неба.

Посередині ж лісу там був зарослий колодязь, схований переплетенням ліан і трави. Туди, у цю сховану  
водойму,  і  впав  двічінароджений  і  там  завис  на  міцній  сітці  ліан.  Немов  великий  плід  хлібного  дерева,  
прикріплений  до  черешка,  висів  він  там  ногами  вгору,  униз  головою.  Усередині  колодязя  він  побачив 
величезного,  могутнього змія,  а потім з’явилося ще й інше лихо: він побачив нагорі,  біля краю колодязя,  
величезного  слона,  шестиликого,  дванадцятиногого,  який  неухильно  наближався  крізь  хащу ліан  і  дерев.  
Навколо того брахмана, повислого на кінці гілки дерева, літали серед гілок усіляких форм, страшні бджоли,  
породжені у дуплі, в яке колись збирали мед. Знову й знову хотілося їм, о туре-бгарато, скуштувати того меду,  
що дражнить смак усіх істот, але не дає насичення навіть дитині. Багатьма струмками той мед стікав униз, і  
людина, яка висіла на дереві,  з тих струменів його пила. І в неї,  що п’є в момент смертельної небезпеки,  
спрага не проходила. Увесь час їй хотілося меду, і все не могла вона насититися. І не виникла в неї, о царю,  
відраза до життя! Навіть там зберігалася в людині прихильність до життя — а дерево тим часом підгризали 
чорні й білі миші. Людині тій загрожувала небезпека від хижаків, від тої жахливої жінки на краю лісової хащі,  
і від змія на дні колодязя, від слона біля краю його, від падіння дерева через мишей — п’ята небезпека, від  
жадібности до меду, через бджіл — небезпека шоста, як кажуть — найбільша. Вона ж була там ввергнута у 
море сансари, зберігаючи прихильність до життя, не маючи до неї відрази!

Так вістить розділ п’ятий у Стріпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  6
Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :  
Овва, у великому нещасті животіє вона! Але як може вона там насолоджуватися і бути задоволеною? Де  

та  країна,  о  красномовний,  в  якій  вона  знаходиться,  терплячи  такий  утиск  для  праведности  своєї?  І  як  
уникнути  тій людині такої  страшної небезпеки? Повідай мені  все про це,  а після почнемо,  в добрий час,  
зусилля для її порятунку, бо я відчуваю велику жалість до неї.

В і д у р а  в і д п о в і в :
О царю, це усього лише притча, яку наводять зазвичай люди, котрі знають шлях порятунку, для того щоб 

людина могла, завдяки їй, знайти в посмертних світах благу долю. Те, що названо тут величезним лісом, це — 
сансара, а у ньому непрохідна хаща — це нетрі сансари. Тих, що описані як хижі звірі, — знайомі людям як 
хвороби. А жінку з величезним тілом, яка там живе, мудрі йменують Старістю, що губить юний рум’янець і  
красу. Те, що в притчі — колодязь, це тіло втілених. Великий змій, що живе в ньому на дні, — це Час, згубник  
усього живого, втілених істот всенищитель. Та ліана, що звісилася посередині колодязя, на відростку якої 
висить та  людина,  — це прихильність  до життя,  властива втіленим.  А шестиликий слон,  який біля краю 
колодязя до того дерева підходить, — називається Роком,12 о царю! Лики його — шість пір року, дванадцять 
ніг пояснюються як місяці. Миші, що, копітко працюючи, підгризають те дерево, — це, на думку тих, хто 
витлумачує значення живих істот, згаданих у притчі, — ночі й дні. А бджоли, що там рояться, пояснюються  
як почуттєві бажання. Ті ж многії струмені, поточні медом, слід знати як смак почуттєвих задоволень, у яких 
люди тонуть і гинуть. Але люди, котрі осягли, що саме такий колообіг колеса сансари, мудрі, пута того колеса 
сансари розтинають.

Так вістить розділ шостий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  7
Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
На жаль, шановний, прозрілий в суть речей, — от і закінчена твоя оповідь. Радістю для мене було б знову 

скуштувати амріту твоїх слів.
В і д у р а  м о в и в :
Слухай,  я розповім знову і  докладніше про цей шлях,  знання якого дозволяє мудрим вивільнитися із 

сансари.
Як  людина,  що  пустилася  в  далеку  путь,  буває,  стомившись,  зупиниться,  зробить  привал,  —  так  у 

колообігові сансари дурні затримуються на постій у материнській утробі. Але мудрі — звільняються, о царю-
бгарато! Тому люди, обізнані на шастрах, називають це «шляхом». А хащі сансари мудрі називають «лісом».  
Такий  мирський  колообіг  для  всіх  смертних  істот,  рухомих  і  нерухомих,  —  ніколи  не  спокуситься  ним 
мудрий,  о туре-бгарато! Недуги смертних, тілесні або душевні,  явні або незримі, у мудрих людей звуться  
«лютими звірами». Чудовиськами власних колишніх діянь мучені невпинно і вражені, бовдури, о бгарато, не  
сповнюються  однак  відрази  до  світу!  А  якщо  якій  людині  від  хвороб  удасться  врятуватися,  о  царю,  — 
попереду однаково чатує її Старість, згубниця краси, тоді як усілякі запахи, смакові відчуття, зримі образи і  
звуки,  з  усіх  боків  обступивши,  усе  глибше  у  бездонну  трясовину  її  занурюють!  Роки,  сезони,  місяці, 
півмісяці,  ночі  й  дні  із  сутінками  між ними,  поступово  її  красу й вік  її  викрадають.  Все  це  — втілення 
смертоносного Часу, але дурні про це не знають. Всім істотам Дхатрі визначив долю за допомогою діяння.

Тіло живих істот — колісниця, саттву кличуть візником, органи почуттів називають конями, розумність у 
діях — віжками. Людина, яка захоплюється цими стрімкими в леті кіньми, у колі сансари сама обертається 
подібно колесу. Той же візник, який стримує їх розумом, — більше в цей світ не вертається. «Колісницею  
Ями» називають цю колісницю тіла, що ввергає в безодню омани недоумкуватих. Такій людині дістається те,  
що тобі випало, о царю: загибель царства, загибель друзів, загибель синів, о бгарато, володарю людей! І ці  
муки з’єднані з безперервною спрагою, о бгарато! Свята ж людина, в найстрашніших нещастях застосовує  
особливі  ліки  від  нещасть.  Ні  доблесть,  ні  багатство,  ні  друзі,  ні  приятелі  — ніхто  так  не  позбавить  од  
страждань, як тверде самовладання. Тому затвердься в дружелюбности й додержуйся доброзвичайности, о  
бгарато! Смиренність, відречення від світу, протверезіння розуму 13 — ось «три коня брахмо». Хто, стоячи на 
колісниці  своєї  душі,  править  віжками  благих  принципів,  той,  позбувшись  від  страху  смерти,  іде  у  світ 
Брахми, о царю!

Так вістить розділ сьомий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  8
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Вислухавши ці слова Відури, найгідніший з роду Куру, змучений скорботою за синами, упав, зомлілий, 

на землю. Побачивши, що він зомлів і  простягнений на землі, родичі, Крішна Двайпаяна і Відура — Син 
шудряни,  Санджайя  та  інші  друзі  царя,  брамники  й  усі  люблячі  його,  приємно-прохолодною  водою 
окропляючи і опахалами, о бгарато, що було сил овіваючи, торкалися ніжно тіла його руками і довгий час так  
над  Дхрітараштрою,  який  був  у  такому  важкому  стані,  клопоталися.  По  довгім  часі,  володар  землі, 
опритомнівши, довго голосив, важко вболіваючи про гріховні діяння своїх синів:
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«Ганьба  людству,  ганьба  людській  природі  — бо  знову й  знову виростають  із  них  страждання!  Від  
загибелі синів, родичів і близьких, від загибелі багатства трапляється страждання превелике, пекуче, немов 
вогонь і отрута, о володарю! Воно спалює тіло, воно губить мудрість, ним змучена людина, вважає смерть за  
краще.  І  раз  мене,  через  мінливість  моєї  долі,  осягло  це  лихо,  то  я  зараз  так  і  вчиню,  о  найгідніший з  
двічінароджених!».

Сказавши своєму великому духом батькові (Крішні Двайпаяні), найгіднішому, який пізнав брахмо, такі 
слова,  Дхрітараштра  зринув  у  сильну скорботу та  сум’яття.  Поринувши в  глибоку задуму,  цар замовк,  о  
володарю землі! А пан Крішна Двайпаяна, вислухавши його, сина свого, змученого скорботою за синами, 
звернувся з такою промовою:

«О могутній Дхрітараштро, послухай, що я скажу тобі! Ти велемудрий, розумний, обізнаний на законі й 
користі. З того, що варто знати, ніщо від тебе не сховалося, о нищителю недругів. Ти звичайно знаєш про 
тлінність усіх смертних. Якщо неміцний цей світ живих істот, не вічне саме це житло, якщо життя неминуче  
кінчається смертю, — про що ти тоді засмучуєшся, о бгарато? Адже ти сам свідок того, як з волі Часу виникла  
ця ворожнеча, о Індро царів, син же твій був обраний до цього знаряддям. Прийдешня погибель роду Куру  
неминуча,  о царю:  чому ж ти вболіваєш за цими героями, гідними найвищої  долі? Адже великий духом,  
всезнаючий Відура не жалів зусиль, щоб зберегти мир, о могутній володарю людей! Але шляхи, які намічені  
долею, ніхто з живих змінити не в силі, як би він довго не намагайся, — я впевнений! Адже я сам чув, як боги  
вирішували, що робити. Повідаю тобі про це, — бо ж як інакше додати тобі твердости!».

«Якось, поспішаючи, не знаючи втоми на шляху, прибув я на небесну сабху («збори») Індри і побачив 
тих, що зібралися там небожителів-богів, а також усіх божественних святих мудреців на чолі з Нарадою. І там 
я  бачив,  як  Земля,  о  володарю  землі,  стала  перед  сонмом  богів,  просячи  їх  в  одній  важливий  справі. 
Наблизившись, Годувальниця мовила тамтешнім богам: «Те, що вам слід зробити, ви самі, наділені великою  
долею, колись, в оселі Брахми, пообіцяли. Так скоріше ж виконайте це!».

Ці її слова почувши, шанований усім світом Вішну посміхнувся і так звернувся до Землі на зборах богів: 
«Із сотні синів Дхрітараштри старшого звуть Дурьйодханою. Він і здійснить для тебе цю справу. Іди до того 
царя-охоронця землі й досягнеш своєї мети! Через нього царі — захисники землі зійдуться на Полі Куру і,  
разячи залізною зброєю, винищать один одного. У тій січі і згине твоя тяжка ноша, о богине! Ходи ж на своє  
місце і продовжуй, о прекрасна, підпирати собою усі світи!».

Цей син твій, о царю, як часткове втілення Кали, народився на погибель людству з утроби Гандхарі. Він  
був нетерпимий, метушливий, гнівний і творив зло. Такими же, з волі долі, народилися і його брати. Вуй його 
— Шакуні  й  кращий друг  —  Карна,  а  також усі  інші  царі,  народилися  на  погибель землі.  І  Нарада  був 
повністю посвячений у цю таємницю, о міцнорукий! Сини твої загинули через власні гріхи, о володарю землі!  
Не вболівай же за ними, о Індро царів, тут немає причини для скорботи! Адже пандави ні в чому, навіть у 
найменшому, не провинилися, сини ж твої — лиходії, саме через них спустошена земля! А Нарада — благо 
тобі,  о  царю!  —  колись,  при  здійсненні  Раджасуї,  виголосив,  як  достеменно  відомо,  у  присутності 
Юдхіштхіри: «Пандави і каурави, зійшовшись один з одним у битві, загинуть. Так виконай свій обов’язок, о  
сину  Кунті!».  Почувши  ті  слова  Наради,  засмутилися  пандави.  От  і  повідано  тобі  все  про  споконвічну 
таємницю богів. Хай розвіється твоя скорбота, хай повернеться любов до життя, о володарю! Хай відчуєш ти 
приязнь до пандавів, після того як довідався про присуди, визначені долею! Про все це я давно вже почув, о  
міцнорукий,  і  розповів  Цареві  справедливости  —  Юдхіштхірі  при  найбільшому  з  жертвопринесень  — 
Раджасуї.  Коли я  повідав йому таємницю, Син Дхарми чимало постарався,  щоб запобігти розбрату серед 
нащадків Куру — але доля сильніша! Призначеного Згубником ніяк не уникнути всьому сущому, рухомому і  
нерухомому, о царю! Ти ж, найгідніший бгарато, хоч і діяльний, і славишся розумінням, хоч і осягнув, що є  
шлях і, що не є шляхом для всіх живих істот, — а тут все ж помиляєшся! Якщо цар Юдхіштхіра дізнається, що 
ти, полум’яніючи скорботою, раз у раз втрачаєш розум, — боюся, він позбудеться життя! Завжди жалісливий 
він навіть до тих хто народжується у звіриних лонах. Чи може бути так, о царю царів, що він до тебе не  
виявить жалю! На мою настійливу вимогу, через невідворотність долі та зі співчуття до пандавів — залишайся 
живим, о бгарато! Продовжуючи жити, ти знайдеш у світі славу, досягнеш найбільшої праведности та зможеш 
ще довгий час віддаватися подвижництву. А цю скорботу за синами, яка, подібно палаючому Пожирателеві  
жертв, раз у раз спалахує в твоєму серці, треба залити водою мудрости, о великий царю!».

Вислухавши  ці  слова  наділеного  невимірним  духовним  запалом  Вьяси  і  трохи  подумавши,  відповів 
Дхрітараштра: «Великою  сіттю журби я обплутаний і захоплений,14 о найгідніший із двічінароджених! Сам 
себе не усвідомлюю, раз у раз розум втрачаючи. Почувши ці твої слова, підказані самою долею, я втримаю в 
собі життя і постараюся приборкати скорботу!».

Почувши ці слова Дхрітараштри, Вьяса, син Сатьяваті, відразу, не сходячи з місця, зник, о Індро царів!
Так вістить розділ восьмий у Стріпарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО СКОРБОТУ
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КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО СКОРБОТУ
1 Мається на увазі, певно, закляття, за допомогою якого Ашваттхаман уразив ще не народжених дітей пандавів у  

материнській утробі, а також відповідний проклін, яким Крішна прирік Ашваттхамана на три тисячі років самотніх  
блукань по землі. (вгору)

2 Дхатрі (Dhātŗ) — древній бог особистої долі, який «встановлював» плід в утробі матері й тим самим визначав  
майбутню долю людини. У деяких пізніх контекстах «Магабгарати» образ Дхатрі зливається у спільності функцій із  
Брахмою. (вгору)

3 Інакше кажучи, Дхрітараштра має намір шляхом подвижництва і йоги піти з цього світу в Brahmaloka — що  
можна  зрозуміти,  залежно  від  рівня  інтерпретації,  або  як  позамежний  «світ  брахмо»,  Абсолюту,  звідки  немає  
повернення у світ перероджень, або як світ бога Брахми — вищий з райських світів, блаженство в якому тимчасове і  
закінчується новим народженням. (вгору)

4 Агами — у широкому розумінні: традиційні тексти взагалі,  іноді включаючи Веди, що згадуються тут же, і  
шастри. (вгору)

5 У  цьому  епізоді  ріши  Нарада  утішає  царя  Срінджайю,  ім’я  якого  свідчить,  що  це  цар  ведійського  племені  
срінджайїв. Син Срінджайї був убитий розбійниками. Нарада розповідає Срінджайї історії про 16-ть царів давніх часів,  
кожний з яких перевершував його сина благочестям і доблестю, але тим не менше став здобиччю смерті. (вгору)

6 Цей афористичний вірш, що висловлює характерну для раннього індуїзму думку про ілюзорність усіх родинних  
зв’язків, використовується і в інших книгах Мбг:(напр. XII).  Сансара — «потік» — світ явищ, круговорот смертей і  
народжень, сфера дії закону карми, оселя страждання. Протилежністю сансарі в індійських релігіях виступає світ  
трансцендентної реальності (nirvāņa, ātman, brahman). (вгору)

7 Ні індійцеві Нового часу, ні європейцеві не зрозуміти, як можна бути байдужим до долі своєї країни, якщо їй  
загрожує загибель. Але в Мбг. ми зустрічаємо й такі приклади, як переказ про Джанаку, філософа-царя Мітхіли, який,  
спостерігаючи пожежу, що знищувала його столицю, повторював, з позиції «вищого знання»: «У прекрасній Мітхілі  
немає  нічого,  що  я  вважав  би  моїм…»  —  і  це  викликає  схвалення  оповідача.  З  погляду  раннього  індуїзму,  що  
характеризується різким запереченням світу, зв’язок з батьківщиною настільки ж ілюзорний, як і зв’язок з родичами. У  
послідовному розвитку індуїзму це заперечення світу було значною мірою зм’якшене або переборене. (вгору)

8 В первописі sattvam ekam tu šobhanam, що можна перекласти як «прикрашає ж ці будинки лише саттва» (sattva в  
індійській філософії — один із трьох першоелементів, що утворюють у сполученні, природний світ і людську психіку.  
Світлий аспект психіки, розвиваючи який людина здатна досягти звільнення). Якщо допустити для sattva більш широке  
значення, то одержимо зміст: «один лише дух прекрасний». (вгору)

9 «Цятка»  —  в  первописі:  kalala,  термін  традиційної  індійської  ембріології,  що  позначає  найпершу  стадію  
ембріонального розвитку. Етимологія спірна, переклад дано умовно, відповідно до етимології варіанта того ж терміну  
kalana. У традиційну послідовність ембріональних станів, як вона представлена в Мбг., входять також стадії 2. arbuda  
«довгаста округла маса», або budbuda «міхур», 3. peši «шматок м’яса» і 4. ghana «тверда маса». Оскільки фрагмент із  
парішишти «доповнення» до Нірукті Яскі, що містить варіант даної послідовності, у цей час визнаний дуже пізньою  
інтерполяцією, найдавнішими випадками її опису в індуїстській літературі варто вважати саме деякі місця Мбг., а в  
буддійській  літературі  —  канонічну  «Самьютта-нікаю»  (Х.1.3).  На  більш  пізньому  етапі  вчення  про  стадії  
ембріонального  розвитку,  фіксованих  у  буддійській  філософській  літературі  (насамперед  -  в  «Вісуддхамаззі»  і  в  
«Абхідхармакоші» Васубандху) та в індуїстських пуранах (Ваю-пурана, I. 14, 17. Маркандейя-пурана, XI. 2 — 3). У різних  
джерелах стан kalala по різному співвідноситься зі строком вагітності: пристосовується до першого дня, першого  
тижня,  першого  місяця.  Класичні  медичні  трактати  («Сушрута-самхіта»,  «Чарака-самхіта»)  різко  розходяться  
майже  з  усіма  немедичними  текстами  в  тому,  що  не  відтворюють  усю  традиційну  послідовність  стадій,  а  
протиставляють  стан  калала  (перший  місяць)  відразу  стану  гхана,  на  якому  у  зародка  відбувається  формування  
частин тіла (з другого місяця). Традиційні ж терміни piņda («куля», назва однієї з пізніх стадій у деяких традиційних  
класифікаціях),  peşi і arbuda перетворюються в медичних текстах у різні форми розвиненого плоду, по яких можна  
судити про стать майбутньої дитини (piņda обіцяє хлопчика, peşi — дівчинку і arbuda — безстатеву істоту). Цікаво,  
що це місце «Стріпарви» стоїть ближче до медичних трактатів,  ніж до ембріологічних фрагментів у немедичних  
текстах навіть у самій Мбг., у тім сенсі, що тут також відсутні проміжні стадії, виділені лише kalala і наступна  
(безіменна)  стадія,  що  наступає  після  п’ятого  місяця,  коли  завершується  формування  всього  тіла  й  зародок  
перетворюється на плід, див. наступний вірш. (вгору)

10 Вітер  (vāуи,  vāta),  або  пневма,  розглядався  традиційною індійською медициною,  як  один  із  трьох  тілесних  
першоелементів  (говорячи мовою середньовічної  європейської  медицини — гуморів),  взаємодією і  взаємосполученням  
яких визначаються всі стани людського організму. Ймовірно, ще в спільноіндоєвропейській і виразно — в індоіранській  
міфології,  Вітер  вважався  першоелементом  і  міфологічною  істотою  подвійної  природи:  подавець  життя,  бог  
життєвого подиху — і згубник, бог, що припиняє всякий подих і життя. Якщо в коментованій шлоці вітер усередині  
тіла є причиною народження живої істоти, то в «Анугіті» ми бачимо, що саме діяльність в організмі «лютого вітру»  
(tivravāyu) дає поштовх до початку процесу вмирання, що завершується виходом душі з тіла (Мбг. XIV). У класичних  
медичних трактатах (насамперед в «Чарака-самхіті») час також звеличується як бог і першоелемент, з одного боку,  
який дає всім істотам життя, але з іншого боку - відповідальний за їхній відхід з нього і, що співпадає у цій функції зі  
смертю і богом смерті Ямою. (вгору)

11 У паралельному місці «Абхідхармакоші» Васубандху (III.  19)  говориться про те,  що «подібно твердій грудці  
екскрементів, він (плід) звідти з великим стражданням виштовхується» — тобто мова йде, мабуть, про страждання  
породіллі. Але в «Стріпарві», поза всяким сумнівом, сказано про заподіювані скороченнями матки страждання самої  
істоти, яка народжується. Більше того, пояснено навіть, за що терпить ці страждання ще не народжена істота:  
вони супутні  «колишнім діянням».  Ми  маємо,  таким чином,  в  «Стріпарві»  найдавніший  опис родової  травми,  якій  
приділяє  величезну  увагу  новітня  психологія  і  особливо  «трансперсональна  психологія».  Відповідно  до  індуїстських  
джерел,  ця  травма  народження  викликана  перебуванням  плода  серед  нечистих  субстанцій:  «серед  нечистот  він  
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живе…». Сучасна психологія також розглядає контакт плоду з такими біологічними матеріалами, як сеча, слиз, кал і  
т.п., як важливий фактор «травми народження» і скороченнями стінок матки, що стискають плід, заподіюючи йому  
страждання. Результатом родової травми, відповідно до давньоіндійських текстів, є втрата пам’яті про попередні  
існування. (вгору)

12 Найбільш ранні зображення Року у вигляді символічної постаті із шістьма звіриними головами (відповідають  
шести порам року), сходять в Індії, цілком імовірно, до епохи Хараппської (Індуської) цивілізації. (вгору)

13 Смиренність,  відречення  від  світу,  протверезіння  розуму… — damas  tyāgo  pramādaş  са.  Ці  слова  в  тій  же  
послідовності містяться в знаменитому написі Геліодора на Беснагарській колоні, де dama, cga (пракритська форма від  
санскр. tyāga) і apramāda визначені як «три кроки до безсмертя». Напис Геліодора є, як відомо, одним з найбільш ранніх  
документів  вішнуїзму,  відбиває  погляди  шанувальників  Бхагавана  Васудеви  (серед  яких  зустрічалися  індо-греки)  і  
датується II ст. до н.е. (вгору)

14 У підтексті, можливо, є присутнім мотив ілюзорності скорботи і причин для неї, бо jāla означає не лише «сіть»,  
але також «ілюзію», «обман». Раніше, до речі, таке ж алегоричне значення мала, очевидно, «сіть», яка оточувала з усіх  
боків «хащу сансари». (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ДРУЖИН

Р о з д і л  9
Д ж а н а м е д ж а й я  с п и т а в :
Після відходу владики Вьяси, що вчинив цар Дхрітараштра, зволь мені повідати про теє, о брахмане-

мудрецю?!
В а й ш а м п а я н а  в і д п о в і в :
Вислухавши ці  слова Вьяси,  Дхрітараштра,  о найгідніший з людей,  надовго задумався і  не сприймав  

навколишнє,  а  потім  наказав  Санджайї:  «Запрягай!»,  —  і  звернувся  до  Відури:  «Скоріше  приведи  сюди 
Гандхарі з іншими дружинами бгаратів! Захопи і невістку мою, Кунті, а з нею й інших жінок». І, сказавши це  
кращому зі  знавців  дхарми — Відурі,  цілком  відданий  дхармі  цар,  чий  розум  був  вражений  скорботою, 
попрямував до своєї колісниці.

А Гандхарі, змучена горем, корячись велінню чоловіка, разом з Кунті та іншими жінками поспішила туди,  
де був цар. Наближаючись до нього, вони, вражені сумом, одна до одної жалібно волали, від чого піднявся 
великий шум. Відура, сам ще більше них страждаючи, утішав їх і, завівши їх на колісниці, виїхав з ними з  
міста.  І  куру у всіх своїх будинках підняли голосний лемент.  Все місто,  включаючи дітей,  було  обійняте  
скорботою. Ті жінки, яких колись не могли бачити навіть сонми богів, тепер, коли впали у битві їхні чоловіки,  
постали поглядам простолюду.  Розпустивши прекрасне волосся і  знявши із себе всі прикраси,  залишивши 
лише  половину  одягу  на  знак  жалоби,  жінки  металися  у  паніці,  втративши  чоловіків-захисників.  Вони  
вибігали зі  своїх будинків,  подібних до білих скель,  немов плямисті  лані  з  гірських печер,  коли ватажок  
їхнього стада загинув. Незлічимими юрбами ті дружини, вражені горем, металися туди й сюди, немов молоді  
кобилиці в загоні, о царю! Заломлюючи руки, голосно волали вони, оплакуючи синів, братів, батьків, і являли 
собою видовище, подібне загибелі світу наприкінці юґи. Голосячи, ридаючи, туди й сюди металися. Скорбота 
потьмарила  їхній  розум,  і  не  знали  вони,  що  робити.  Юні  дружини,  які  раніше  навіть  подружок  своїх 
соромилися, нині, забувши сором, перед своїми свекрухами лише в половині одягу з’являлися! Ті, що раніше 
в найменшій зажурі одна одну втішали, нині так поглинені скорботою, що й не дивляться друг на друга, о 
царю!

В оточенні  тисяч ридаючих жінок цар поспішно виступив з міста,  направляючись до місця битви.  А 
слідом за царем вийшли з міста ремісники, торговці, вайшьї — люди всіх занять. Скорботні через загибель  
кауравів,  плачучи й голосячи, вони підняли шум,  що тряс світи — немов крик живих істот,  які  гинуть  у  
полум’ї, коли наступає строк кінця юґи і все живе розуміє: «Ось, прийшла загибель!». Важко страждаючи в 
душі, через загибель нащадків Куру, городяни, глибоко їм віддані, жалібно ридали, о великий царю!

Так вістить розділ дев’ятий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 0
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Відійшовши на  відстань  кроші,  зустріли  вони  тих  трьох  великих  колісничних  бійців:  Кріпу — сина 

Шарадвана, Ашваттхамана — сина Дрони, а також Крітавармана. А ті, як побачили царя, важко зітхаючи, 
голосом переривчастим од сліз, звернулися до ридаючого володаря, якому мудрість служила єдиним оком, з 
такими словами:

«Твій царствений син, здійснивши надважкий подвиг, разом із почтом своїм пішов у світ Індри, о великий  
царю!  З  усієї  раті  Дурьйодхани  врятувалися  лише  ми,  троє  колісничних  бійців.  Все  інше  воїнство  твоє 
загинуло, о туре-бгарато!».

Сказавши це цареві, Кріпа, син Шарадвана, звернувся потім до скорботної Гандхарі з таким словом: «Не 
знаючі  страху в битві,  вражаючі  безліч  недругів,  вершителі  геройської  справи — сини твої  усі  загинули. 
Безсумнівно,  вони  досягли  чистих  світів,  які  добуваються  зброєю  і  там,  отримавши  осяйні  тіла,1 

насолоджуються,  подібно безсмертним. Адже ніхто з цих героїв, борючись, не втік од битви. Ніхто перед  

8



загрозою загибелі від меча не склав долоні у благанні про пощаду. Їм дісталося те, що називалося у древніх  
найвищою долею для кшатрія — загибель у битві від меча. Тож не засмучуйся! Адже і ворогам їх, пандавам, 
не довелося тріумфувати, о царице! Слухай, що вчинили ми їм, очолювані Ашваттхаманом! Довідавшись, що 
твого  сина  беззаконно  вбив Бгімасена,  ми проникнули  в  сплячий  табір  і  влаштували  пандавам різанину.  
Перебиті всі панчали, очолені Дхріштадьюмною, загинули й сини Друпади, і сини Драупаді. Учинивши цю 
бійню юрмам ворогів сина твого, ми потім утекли, бо втрьох не змогли встояти в битві. Пандави, ці відважні, 
великі лучники, зараз цілком у владі гніву. Вони незабаром прийдуть сюди, щоб насолодитися помстою. Ці 
герої, чоловіки-тури, довідавшись, що їхні рідні сини захоплені зненацька і вбиті, швидко нападуть на наш 
слід, о велеславна! Провинившись перед пандавами, ми не сміємо більше залишатися тут.  Відпусти нас, о  
царице! І не віддавайся скорботі! Відпусти нас і ти, о царю! Зберігай непохитну твердість! Дотримуйся у всій 
повноті обов’язку кшатрія, від якого звільняє лише смерть!».

Сказавши це цареві, великі духом Кріпа, Крітаварман і син Дрони зробили навколо велемудрого володаря 
Дхрітараштри, не зводячи з нього очей, прадакшину, о бгарато, а потім поспішно направили своїх коней убік  
Ґанги. Від’їхавши подалі, ті колісничні бійці, пригноблені, попрощалися один з одним і роз’їхалися в трьох  
різних напрямках, о царю! Кріпа, син Шарадвана, направився в Хастінапур, син Хрідіки — у власне царство, а 
син Дрони — в ашрам Вьяси.  Так роз’їхалися ці  герої,  раз у раз оглядаючись один на одного,  поглинені  
страхом перед великими духом пандавами, яким вони заподіяли таке зло. Отже, побачившись із царем, герої  
— згубники недругів ще до сходу сонця роз’їхалися, о великий царю, у краї, їм бажані.

Так вістить розділ десятий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 1
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Коли  винищені  були  всі  раті,  почув  Цар  справедливости  —  Юдхіштхіра  про  те,  що  старий  батько 

(Дхрітараштра) виїхав з міста Слона. В журбі за синами, направився він, у супроводі братів, туди, де був  
обійнятий скорботою за синами своїми Дхрітараштра, о великий царю! За ним ішли: великий духом герой — 
Володар дашархів, а також Ююдхана і Юютсу. Ішла за ним і пригноблена бідою, змучена скорботою Драупаді 
разом з тими, які зібралися були при ній, юними жонами-панчалійками.

І  побачив  він,  як  сонми  стражденних  жінок  з  лементами  немов  чайки,  зібралися  на  берег  Ґанги,  о  
найгідніший бгарато! Тисячі їх, ридаючих, тужних, зі здійнятими до неба руками, оточили царя і казали, не  
піклуючись про те, приємні йому їхні слова чи ні: «Де ж царське знання дхарми, де ж нині це хвалене його  
ненашкодження живому, якщо він убив батьків, братів, наставників, синів і друзів? Як ти почуваєш себе, о 
міцнорукий, ставши причиною загибелі Дрони й прадіда Бгішми, убивши Джайядратху? Нащо тобі царство,  
якщо уже ніколи не побачиш ти батьків і братів, непохитного Абгіманью і синів Драупаді, о бгарато!».

Пройшовши  через  юрбу  квилячих  наче  чайки,  жінок,  міцнорукий  Юдхіштхіра,  Цар  справедливости,  
віддав хвалу найстаршому батькові.  Також і  всі  інші  пандави,  нищителі  недругів,  за  законом привітавши 
батька, потім свої імена по черзі оголосили. Батько, змучений скорботою, страждаючи через загибель синів, з 
небажанням обійняв Пандава — винуватця їхньої смерти. Обійнявши Царя справедливости, він чемно говорив 
з ним, але, затаївши в душі злість, чекав Бгіму,  немов вогонь, готовий спопелити свою жертву.  Здавалося, 
вогонь його гніву, роздмуханий вітром скорботи, ось-ось спалить Бгімасену, як сухий ліс! Але, розпізнавши 
його злий намір стосовно Бгіми, Харі відіпхнув руками справжнього Бгіму і підставив Дхрітараштрі Бгіму з 
металу.2 Заздалегідь розгадавши його намір, велемудрий Харі, найрозумніший Джанардана, влаштував усе  
так, що той могутній цар, стиснувши в обіймах металеву статую Бгіми, розтрощив її, думаючи, начебто це 
справжній Врікодара. Маючи міць десяти тисяч слонів, цар розчавив металевого Бгімасену,  але при цьому 
груди  його  були  поранені,  а  з  рота  заюшила  кров.3 І,  залитий  кров’ю,  впав  він  на  землю,  немов дерево 
паріджата, чия верхівка вся покрита червоними квітами.

Тоді підхопив його візник, син Гавальгани, зі словами: «Не треба! Досить!», — намагаючись заспокоїти й 
утішити його. А велемудрий Дхрітараштра, після того, як дав люті волю, не відчував більше гніву, зате знову  
поринув у скорботу й вигукнув: «Горе мені! О Бгімо!». Бачачи, що він уже не гнівається, а лише страждає  
через убивство Бгіми, найгідніший з чоловіків, Васудева, мовив таке слово:

«Не журися, о Дхрітараштро, ти не вбивав Бгіму. Тобою розтрощена, о царю, усього лише ця металева  
статуя! Бачачи, що ти цілком у владі гніву, о туре-бгарато, я відвів убік сина Кунті, який ішов прямо в зуби  
Смерти. Адже немає на світі нікого, рівного тобі в силі,  о царю-тигре, і немає людини, яка би витримала  
мертву хватку твоїх рук, о міцнорукий! Жоден смертний не врятується, зустрівшись зі Згубником. Так само  
ніхто не піде живим, якщо потрапив у твої руки! Тому я й підставив тобі, о кауравьє, цю металеву статую  
Бгіми, яку звелів був колись відлити твій син. Скорбота за синами так тебе змучила, що твій розум відхилився  
від дхарми: ось чому ти й захотів убити Бгімасену. Але, убий ти Врікодару — не було б тобі в цьому користі, 
адже синів твоїх, о царю, однаково не воскресити! А тому — погодься з усім тим, що робили ми колись, 
піклуючись про благо. І не давай скорботі опанувати твоїм серцем!».

Так вістить розділ одинадцятий у Стріпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 2
В а й ш а м п а я н а  м о в и в :
Тут наблизилися до нього слуги з водою для умивання. І, зробивши очищення, Мадгусудана продовжив 

свою мову:
«О царю, ти завчив напам’ять Веди й різні шастри, ти слухав пурани й усілякі «настанови про обов’язки 

царя».4 Будучи таким освіченим, о велемудрий, ти все ж не дослухався до слів — хоча й знав, що пандави 
перевершують твоїх синів силою і доблестю, о каураво! Але ж істинного блага досягає лише той завзятий у  
осягненні істини цар, який бачить свої недоліки й уміє для всякої справи вибрати правильний час і місце. Той  
же, хто, хоч і радять йому на добре, не здатний вибрати між добром і злом, після того, як уже потрапить у 
лихо, опинившись у важкому становищі — віддається скорботі. Усвідом же, що ти засвоїв далекий тобі образ 
дій, о бгарато! Адже ти сам собою не керував,  а був цілком у владі Дурьйодхани, о царю! Страждаючи з  
власної провини, чому ти хочеш убити Бгіму? Приборкай же свій гнів і краще згадай, скільки сам зробив 
поганого. Убивши негідника, який із заздрости до пандавів наказав привести Панчалійку на збори, Бгіма лише  
здійснив справедливу відплату.  Згадай і про те,  як ти й твій підступний син пішли на злочин, без усякої  
провини відправивши пандавів у вигнання, о нищителю недругів!».

На  ці  цілком щирі  слова  Крішни,  о  правителю народу,  відповідав  великий цар  Дхрітараштра  синові  
Девакі: «Все це так, як ти говориш, о міцнорукий Мадгаво! Любов до сина, о праведний, похитнула мою 
твердість. Це щастя, що могутній чоловік-тигр, істинно-доблесний Бгіма, збережений тобою, не потрапив у 
мої обійми! Тепер же, коли мій гнів минув, хвилювання затихло, я хочу лише одного: скоріше доторкнутися  
до цього героя, середнього із синів Панду! Загинули Індри серед царів, убиті мої сини. Лише в синах Панду 
міститься для мене нині розрада й радість!».

Потім  він  зі  слізьми обійняв  прекрасних героїв:  Бгіму,  Дхананджайю і  обох доблесних мужів,  синів 
Мадрі, підбадьоривши кожного і дарував їм своє благословення.

Так вістить розділ дванадцятий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 3
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
І ось, за бажанням Дхрітараштри, всі брати, бики серед куру, разом з Кешавою направилися до Гандхарі.  

Але бездоганна Гандхарі, пригнічена скорботою за синами, упізнавши Царя справедливости — Юдхіштхіру,  
який винищив своїх  недругів,  побажала  піддати його прокльону.  Святий мудрець,  син Сатьяваті  (Вьяса), 
відчув  злий намір її  стосовно пандавів і  завчасно до кінця його розгадав. Зробивши узливання запашною,  
чистою водою Ґанги, найбільший святий, що рухається зі швидкістю думки, прибув у той край. Провидець 
через «чудесне око» і, пізнаючи без зусилля розумом душевний стан усіх, у кому є подих, він відразу зрозумів  
все що відбувається. І в належну мить, розсудливий власник великого подвижницького запалу, мовив своїй 
невістці:  «Нині,  пропускаючи нагоду для прокльонів,  люди використовують усякий випадок для миру.  Не 
потрібно гніватися на Пандава,  о Гандхарі,  поринь у миролюбство.  Адже слід приборкувати пристрасті.  І  
послухай, що я ще скажу. Протягом вісімнадцяти днів твій син, жадаючи перемоги, усе говорив тобі: «Мати, я  
борюся з ворогами — благослови мене!». І на ці прохання спраглого до перемоги героя ти, о Гандхарі, щораз  
відповідала:  «Де дхарма — там і перемога!».  Я не пригадаю в минулому такого, о Гандхарі,  щоб сказане  
тобою виявилося помилковим, бо кожне слово ти вирікаєш після зосередженого обмірковування. Тепер же,  
згадавши  про  дхарму  і  про  власні  слова,  о  велемудра,  приборкай  гнів,  він  тобі  не  личить,  правдоуста  
Гандхарі!».

Г а н д х а р і  р е к л а :
Я не засуджую пандавів, о володарю, і не бажаю їхньої смерти. Просто серце моє від скорботи за синами  

надто  схвилювалося.  Як  Кунті  піклується  про  пандавів  —  так  і  мені  треба  про  них  піклуватися.  Як  
Дхрітараштра про них піклується — так слід і мені. Погибель роду Куру прийшла через злочини, зроблені 
Дурьйодханою, Шакуні, сином Субали, Карною і Духшасаною. А Бібхатсу й син Прітхи — Врікодара, так  
само як Накула із Сахадевою і Юдхіштхіра, ні в чому не винні. Адже нащадки Куру влаштували міжусобну  
прю й усі  в  ній  один одного перебили.  За  це  я  не  гніваюся  на  пандавів.  Але  що зробив Бгіма  з  відома  
Васудеви?!  Він,  великий  духом,  викликав  Дурьйодхану  на  битву  палицями  і,  знаючи,  наскільки  той 
майстерніше за нього, що не раз було доведено в битві,  Бгіма наніс йому удар нижче пупа — ось чому я  
гніваюся!  Як сміють герої,  навіть для порятунку життя на ратнім полі,  зневажати дхармою, яку заповіли 
великі духом праведники!

Так вістить розділ тринадцятий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 4
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Почув її слова Бгімасена і — здавалося, переляканий — звернувся до Гандхарі з таким ласкавим словом:  

«За дхармою чи не за дхармою, але я зробив це зі страху, щоб урятувати своє життя. Зволь же простити мені! 
Адже твого могутнього сина в чесному бою ніхто не міг би здолати — тому я і вчинив нечесно. Він один 
залишився з усього вашого війська, але я подумав: «Що, якщо цей витязь, убивши мене в битві на палицях,  
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відніме наше царство?».  Тому я і  вчинив так.  Шановна,  адже ти знаєш, що сказав цей син твій царівні  з  
Панчали,  коли  вона,  під  час  своєї  нечистоти,  була  вкрита  лише  половиною  одягу!  Не  утихомиривши 
Суйодхану, ми не змогли б насолодитися володінням усією цією землею, з її морями. Тому я і вчинив так. До 
того ж син твій наніс нам образу, коли показав Драупаді своє ліве стегно під час сабхи. Варто було нам там же  
і убити твого сина-лиходія, о матінко. Але за наказом Юдхіштхіри, того разу ми не зрушили з місця. Всю цю 
велику ворожнечу,  о царице, розпалив твій син, через нього ми постійно терпіли в лісах злидні. Тому я і  
вчинив так. Лише коли Дурьйодхана впав у битві,  перепливли ми море цієї ворожнечі, Юдхіштхіра знову 
отримав царство і лють наша затихла».

Г а н д х а р і  м о в и л а :
Не повинен був умирати такою смертю син мій, якого ти сам вихваляєш, — навіть якщо він і зробив все 

те, про що ти мені сказав. А коли Врішасена вбив коней Накули, о бгарато, ти напився серед битви крови з  
тіла  Духшасани!  Як  ти  міг  здійснити діяння  такі  жорстокі,  огидні,  засуджувані  добрими людьми,  чинені 
зазвичай лише неаріями? Не личить тобі це, о Врікодаро!

Б г і м а с е н а  с к а з а в :
Не можна пити кров навіть чужої людини, не говорячи вже про родича. Адже брат мій — те ж, що і я, між 

нами немає розходження. Але не засмучуйся, матінко: кров Духшасани не проникла далі моїх уст і зубів, син 
Вівасвана тому свідок. Лише руки мої обагрені були кров’ю! Побачивши, як Врішасена вбив у битві коней 
Накули, я щоб помститися нагнав страху на радісних братів-кауравів! Ті слова, що промовив я у гніві, коли,  
після гри в кості,  Драупаді  тягли за пишні коси,  — вони й зараз у моєму серці!  В усі  незліченні роки у  
майбутньому,  я був  би відступником від кшатрійської дхарми, якби не дотримав свого слова.  Ось чому я  
зробив це! Не зволь, о Гандхарі, покладати на мене всю провину. Ти сама раніше синів своїх не втримала. Ми 
ж не заподіяли їм першими ніякої шкоди.

Г а н д х а р і  р е к л а :
Нескоримий, ти вбив сотню синів цього старця. Чому ж ти не залишив хоч кого-небудь із них, хто менш 

винний, — спадкоємця, синку, нам, старим, позбавленим царства? Чому ж не залишив хоча б одного ціпка 
двом сліпим? Ти став Згубником для моїх синів,  а сам залишився живий.  Але горе моє не було  б таким  
великим, якби ти діяв за дхармою.

Так вістить розділ чотирнадцятий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 5
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Після  цього  Гандхарі,  гнівна,  змучена  скорботою  за  загиблими  синами  і  онуками,  запитала  про 

Юдхіштхіру:  «Де цей цар?».  У побожному тремтінні, склавши шанобливо долоні, наблизився до неї Індра  
царів, Юдхіштхіра, і звернувся з такими лагідними словам: «Я — жорстокий убивця твоїх синів, о богине! Я  
— Юдхіштхіра, який став причиною погибелі всієї землі й гідний прокльону. Прокляни ж мене! Після того як  
я убив своєю рукою своїх кращих друзів, для мене, дурня й зрадника дружби, царство, багатство і саме життя 
втратили сенс!».

Наблизився  до  неї  із  цими  словами,  зляканий  Юдхіштхіра,  але  нічого  не  відповіла  Гандхарі,  тяжко  
зітхаючи. Божественна цариця, яка пізнала дхарму і зріє дхарму, побачила в щілинку під пов’язкою на очах  
кінчики пальців зігнутого перед нею царя Юдхіштхіри, який торкнувся її стіп. І від цього у царя, який завжди 
славився красою нігтів, зіпсувалися нігті. Побачивши це, Арджуна сховався за спиною у Васудеви, о бгарато!  
Але гнів Гандхарі вже минув, і вона ласкаво, немов мати, підбадьорила стурбовано-метушливих перед нею 
пандавів. Потім, випросивши в неї дозвіл піти, широкогруді витязі пішли разом до матері своєї — Прітхи, 
матері героїв. Після довгої розлуки, знову побачивши синів, вона, сповнена журби за ними, закрила обличчя 
краєм одягу і  залилася слізьми. Разом із синами проливаючи сльози, дивилася Прітха на багато їхніх ран,  
нанесених ударами всілякої зброї. Ніжно торкаючись їх, одного за одним, плакала вона, змучена горем, разом 
із Драупаді-Панчалійкою, яка тут, простягшись на землі, ридала за своїми убитими синами.

Д р а у п а д і  м о в и л а :
О шановна, куди пішли всі ці онуки твої разом із сином Субхадри? Чому не прийдуть вони нині до тебе,  

давно їх не бачила, тужлива? Нащо мені тепер царство, коли я втратила синів!
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Велеока Прітха почала утішати ридаючу, змучену скорботою Яджнясені й підняла її з землі. Потім разом 

із нею та у супроводі синів наблизилася Прітха до стражденної Гандхарі, сама ще більше страждаючи. І їй,  
велеславній, разом з невісткою, Гандхарі сказала: «Доню моя, доволі мучитися скорботою. Поглянь, адже і я  
страждаю. Але здається мені, що ця загальна загибель була визначена колообігом часу. Змушуючи тремтіти,  
він не залежить від людської волі й відбувається силою «власної природи».5 Ось і здійснилося те велике слово, 
яке вирік велемудрий Відура після того, як зусилля Крішни досягти миру зазнали невдачі. Не треба тужити  
про те, чому не можна запобігти, тим більше — про те, що вже сталося. Про тих, хто прийняв смерть у битві,  
взагалі не слід сумувати. Мені так само важко, як і тобі. Кому, як не тобі, втішити мене! Адже саме з моєї  
вини загинув цей славетний рід!».

Так вістить розділ п’ятнадцятий у Стріпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 6
В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Вимовивши  ці  слова,  Гандхарі,  залишаючись  на  місці,  негайно  побачила  «дивовижним  оком»6 всі 

наслідки  бійні  серед нащадків  Куру.  Причетна  великій  долі,  вірна  подружньому обов’язку,  розділивши з 
чоловіком  його  долю,  володарка  грізного  подвижницького  запалу,  незмінно  правдива  у  слові,  милістю 
великого ріши, вершителя святих справ Крішни-Двайпаяни отримавши силу божественного знання — вона 
безперестану  ридала.  І  раптом  побачила  премудра  далеке  —  немов  зблизька,  побачила  дивне,  жахливе 
бойовище чоловіків-героїв. Воно було вкрите кістками і волоссям, залите потоками крови. Усюди покривали 
його багато тисяч людських тіл,  бойових слонів,  коней,  колісниць,  піших воїв,  обагрені кров’ю безголові 
тулуби й у безлічі — відсічені від тіл голови! Лежали на ньому бездиханними слони, коні й чоловіки-герої,  
збиралися на ньому шакали, шуліки, грифи, ворони. Радістю було те поле для людожерів-ракшасів. Кружляли 
над ним орли, лунало лиховісне виття шакалів, зліталися туди стерв’ятники.

І от, випросивши дозволу у Вьяси, володар землі Дхрітараштра й усі сини Панду на чолі з Юдхіштхірою,  
пропускаючи вперед Васудеву і старого царя Дхрітараштру, які втратили всіх своїх рідних, взявши із собою 
жінок роду Куру, відправилися на місце побоїща. Коли ці жінки, які втратили володарів, досягли Курукшетри, 
побачили вони там своїх полеглих синів, братів, батьків і чоловіків, яких шматували хижаки, шакали, шуліки  
й ворони, бхути, пішачи, ракшаси й усяка інша нічна погань. Побачивши цю бійню, що нагадувала місце грищ 
Рудри, ті дружини з криками попадали тоді з дорогоцінних колісниць. Побачивши таке, чого раніше ніколи не 
бачили, одні з тих бгаратійських дружин побрели по полю, спотикаючись об тіла, інші впали додолу. І жодна з  
них, знесилених, тепер беззахисних, не зберегла здорового глузду. Юні дружини панчалів і куру поринули у  
велике горе.

Побачивши найстрашніше місце побоїща, яке оголошували з усіх боків крики жінок, втративши розум від 
горя,  дочка  Субали,  що осягла дхарму,  звернулася  до лотосоокого Пурушоттами і,  споглядаючи загибель 
кауравів, мовила скорботно таке слово: «Дивися, лотосоокий: ось невістки мої. Їхні володарі-чоловіки вбиті.  
Розпустивши волосся по плечах, жалібно кричать вони, як чайки, о Мадгаво! У сум’ятті вони то зійдуться  
разом і скорботно поминають тих биків-бгаратів, то порізно йдучи, кожна до свого сина або брата, батька чи 
чоловіка. Дивися, це поле вкрите матерями героїв, чиї сини вбиті. Воно повне дружин героїв, чиї герої вбиті, о 
міцнорукий!  Прикрашають  його  собою  чоловіки-тигри,  подібні  до  палаючих  вогнів:  Бгішма,  Карна  і 
Абгіманью, Дрона, Друпада, Шалья! Багате його оздоблення становлять золоту збрую, шийні гривні й камені-
самоцвіти, а також браслети і вінки великих духом героїв. Дивися, це поле засіяне дротиками, які вилетіли з  
рук  героїв,  і  булавами,  гострими,  блискучими мечами,  луками та стрілами.  Кровожерливі  хижаки радісно 
збираються у зграї. ось деякі з них граються, деякі прилягли відпочити. Таке це бойовище, о герою. Дивися на  
нього, володарю! Мене ж, коли дивлюся, розпач палить, о Джанардано! Загибель куру і панчалів мені було  
колись так само неможливо уявити, як загибель п’яти первоелементів! Тисячі лютих орлів і грифів тягають,  
схопивши за край обладунку,  вимазані кров’ю мертві тіла і пожирають їх! Хто б зміг уявити собі загибель  
Джайядратхи  й  Карни,  Дрони,  Бгішми та  Абгіманью? Ті,  хто  ніяк  не  могли  бути  вбиті  — нині  вбиті,  о 
Мадгусудано,  і  я  бачу,  як  ними  годуються  шуліки,  грифи,  стерв’ятники,  яструби,  пси  і  шакали!  Ті,  хто  
піддалися люті,  хто покірні  були  волі  Дурьйодхани,  — дивися,  тепер вони, ці  чоловіки-тигри,  подібні до 
погашених вогнів! Їм личило б спати на чистих і м’яких ложах, нині ж лежать вони, мертві, на голій землі!  
Незмінно в покладений час співали хвалу їм співаки. Тепер же лише чутно, як страшно і зловісно виють на  
різні голоси над ними шакали. Ті велеславні герої,  що колись спочивали на ложах, чиї тіла змащені були  
сандалом  і  алое,  —  нині  простягнені  в  пилюці!  Тепер  усе  їхнє  оздоблення  —  он  ті  шуліки,  ворони  й 
стерв’ятники, що тягають туди-сюди їхні тіла, видаючи раз у раз страшні, лиховісні лементи. На вигляд — 
немов живі, ці герої, упоєні битвою, щасливі, як і раніше не розлучаються зі своїми луками, мідними стрілами,  
блискучими мечами й палицями. Ось вони, у безлічі, прекрасні лицем і тілом, з очима, як у биків, у зелених,  
свіжих вінках — лежать, пошматовані хижаками! А інші герої лежать із булавами та палицями у руках — 
повернувшись до них і обійнявши, як коханих дружин. Інші, як і раніше одягнені в броні, тримають у руках  
блискучу зброю. Хижаки не наважуються до них підступитися, побоюючись, що вони — живі, о Джанардано! 
Тіла інших великих духом героїв хижаки тягають полем, так що прекрасні золоті вінки, які впали з їхніх ший, 
розкидані  по  всьому  полю!  Тисячі  страшних  шулік  з  деяких  убитих  славних  героїв  силкуються  зірвати 
застряглі  на  шиї  намиста.  Колись,  в  інші  ночі,  їх  незмінно  радували  чудовими  хвалебними  гімнами  і  
лестощами вправні у своїй справі співаки. Тепер же, о тигре з роду Врішни, ось ці красуні, лихом пригноблені, 
горем і скорботою жорстоко змучені,  жалібно оплакують їх! Ясні обличчя цих прекрасних жінок,  опалені  
горем, все ж сяють красою, немов зарості  червоних лотосів на лісових озерах! Ось, припинивши на мить  
стогін, занурені в сумні думи, мечуться, страждаючи, дружини роду Куру від одного полеглого до іншого.  
Дивися, від гніву та сліз лики дружини роду Куру стали мідно-червоними, подібні кольором сонцю, і палають, 
як червоне золото! Слухаючи чужі, переривчасті на півслові голосіння, юні дружини серед загального стогону 
не можуть розібрати їхнього змісту. Часом, після тяжких зітхань, голосінь і криків дружина героя, не в силі  
подолати горе, сама позбувається життя. А багато інших, подивившись на тіла, волають, голосять і ніжними 
своїми руками наносять собі жорстокі удари по голові.
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Блискає земля, вся устелена відітнутими головами, перемішаними на ній руками та іншими частинами 
тіла у величезній кількості. Надивившись на захоплюючі — і водночас жахливі погляду — безголові тулуби,  
голови, відділені від тіл, деякі з дружин кауравів, незвичні до такого видовища, збожеволіли. Голову до тіла  
притуливши,  пильно  дивляться,  божевільні,  і  потім  вигукують  у  розпачі:  «Ні,  не  його  голова!».  Інші, 
притуливши на місце руку,  ногу або ступню, відсічену стрілою, раз у раз зомлівають. А деякі бгаратійські  
дружини не можуть упізнати свого мужа — так їхні голови розідрані хижаками, пошматовані птахами! Ті ж,  
які  бачать  своїх  братів,  батьків,  синів  і  чоловіків,  убитих  ворогами,  б’ють  себе  руками  по  головах,  о  
Мадгусудано! Вкрита відрубаними руками з затиснутою в них зброєю, відрубаними головами із сережками у 
вухах,  покрита  місивом  з  м’яса  й  крови  —  непрохідною  стала  земля  на  Полі  Куру!  Колись  не  знаючі  
страждань,  бездоганні  красуні,  нині,  грузнучи  в  землі  вкритій  тілами  їхніх  братів,  батьків  і  чоловіків,  
поринають  у  велику  скорботу!  Дивися,  о  Джанардано:  ця  безліч  невісток  Дхрітараштри,  які  мечуться  з 
розпущеним волоссям, схожа на табуни молодих прекрасногривих кобилиць! Чи може бути для мене що-
небудь сумніше, о Кешаво, ніж видовище жінок роду Куру в усіх цих різноманітних подобах! Зрозуміло, що в 
колишніх народженнях вчинила я гріх, якщо довелося мені сьогодні побачити вбитими синів, онуків і братів,  
о Кешаво!». І коли вона, бідна, так голосила, раптом побачила вона убитого сина.

Так вістить розділ шістнадцятий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 7
В а й ш а м п а я н а  п р о в а д и в :
Ледве  побачивши  Дурьйодхану,  Гандхарі,  змучена  горем,  негайно  впала  на  землю,  немов  зрубане 

бананове деревце в лісі. Коли ж до неї повернулася свідомість, то побачивши Дурьйодхану, простягненого на 
землі і обагреного кров’ю, почала вона голосити не змовкаючи. Обіймаючи його, жалібно плакала Гандхарі. У  
сум’ятті  почуттів,  змучена  горем,  голосила:  «Ах,  сину  мій!».  На  його  широкі,  гладкі  груди,  прикрашені  
золотою гривнею і перловим намистом, пролила вона, палена скорботою, очима породжену вологу й сказала 
Хрішикеші, що стояв поруч таке слово:

«Напередодні цієї  свари між родичами, о володарю Варшнейє,  просив мене цей найгідніший з царів,  
склавши шанобливо руки: «В цьому побоїщі між рідними, о матінко, напророкуй мені перемогу!». На ці його 
слова я, знаючи все про те, яка мене чекає розплата, відповіла йому,  о чоловче-тигре: «Де дхарма — там 
перемога!  Коли  борешся,  не  ступай  на  шлях  омани,  синку,  —  тоді  ти  неодмінно  знайдеш  ті  світи,  які  
добуваються  зброєю,  і  будеш  блаженствувати  в  них немов безсмертний,  о  володарю!».  Ось що я  колись 
сказала — тому й не так страждаю за сином, о володарю! Я більше журюся про нещасного Дхрітараштру, у  
якого всі рідні вбиті. Поглянь, о Мадгаво, як син мій, досконалий у володінні зброєю, найкращий з бійців,  
хмільний битвою, гнівний, — спочиває нині на ложі  героїв — ратному полі!  Той згубник недругів,  який 
прямував на чолі присвячених на царство правителів, — нині простягнений у пилюці: такий колообіг Часу!  
Безсумнівно, найважчим шляхом пішов на небеса відважний Дурьйодхана, коли, не відвернувши у битві лиця, 
ліг він на ложі, яке личить героям! Колись царі — володарі землі, сівши навколо, усіляко його розважали. 
Тепер же його, убитого, простягненого на землі, лише грифи оточують, як почет! Колись юні дружини овівали 
його  найчудовішими опахалами.  Тепер  же  опахалами  своїх  крил  овівають  його  хижі  птахи!  Ось  лежить 
міцнорукий герой, могутній, істинно-доблесний. Немов лев — слона, повалив його додолу в битві Бгімасена!  
Дивися, о Крішно: ось лежить обагрений кров’ю Дурьйодхана, з палицею, усе ще ніби здійнятій для удару.  
Його вбив Бгімасена, о бгарато! Той міцнорукий воїн, який раніше одинадцятьом акшаухіні вказував шлях у 
бою,  о  Кешаво,  —  нині  сам,  збившись  зі  шляху,  прийшов  до  загибелі.  Ось  лежить  великий  лучник,  
колісничний боєць Дурьйодхана. Немов лев — тигра, повалив його додолу Бгімасена! Ослухавшись Відуру і  
власного батька,  нерозумний,  злощасний парубок цей,  через  свою неслухняність  старшим,  став здобиччю 
смерти.  Той,  хто,  не  маючи  суперників,  тринадцять  років  одноосібно  правив  землею  —  нині,  убитий,  
простягнений на землі, той син мій, о володарю землі! Чи давно, о Крішно, я бачила землю квітучою під 
владою синів Дхрітараштри, повну слонів, корів і коней, о Варшнейє! Тепер же, о міцнорукий, я бачу її під  
владою чужих, позбавлену слонів, корів і коней — навіщо я тоді живу, о Мадгаво! Дивися, ось щось ще більш 
сумне, ніж загибель мого сина: видовище цих дружин, що доглядають за вбитими у битві героями! Подивися,  
о Крішно, на матір Лакшмана, стрункостанну, з розпущеним волоссям, блиском подібну до золотого вівтаря.  
Колись вона ніжилася в обіймах Дурьйодхани! Воістину, колись, коли був живий міцнорукий, ця мудра діва 
блаженствувала, оповита його прекрасними руками. Як тільки не розірветься на тисячу шматків моє серце  
побачивши те, що мій син разом з онуком убиті на прі! Ця бездоганна стрункостанна красуня вдихає запах  
голови залитого кров’ю сина  й  у  той же  час  рукою ніжно гладить  Дурьйодхану.  Ця  мудра  діва,  мабуть, 
журиться, то за чоловіком, то за сином: ось від чоловіка не може, здається, око відірвати, а ось спрямовує 
погляд на сина. Ось вона, велеока, руками по голові себе б’є, падає, о Мадгаво, на груди того героя, царя куру!  
З обличчям кольору волокон лотосу, вона здається прекрасною наче лотос, коли, спалена скорботою, ніжно 
гладить сина або чоловіка.  Якщо істинні священні перекази,  якщо такі  ж шруті,  то,  безсумнівно,  цей цар 
знайшов небесні світи, які досягаються міццю рук!».

Так вістить розділ сімнадцятий у Стріпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  1 8
Г а н д х а р і  р е к л а :
Дивися, о Мадгаво, ось мої сини, числом у сотню, які не відали утоми, — лежать, майже всі вбиті в січі 

палицею Бгімасени. Але ще важче мені бачити нині, як ці мої юні невістки, втративши в битві синів, мечуться 
по полю з розпущеним волоссям! Вони звикли ступати ніжками в дорогих браслетах дахом палацу.7 Тепер же 
доводиться їм цими ніжками торкатися землі, просоченої кров’ю! Скорбота їх пече, і мечуться вони туди-
сюди як божевільні, лякаючи на кожному кроці зграї ворон, грифів і стерв’ятників. Інша бездоганнотіла, з 
найтоншим станом, побачивши це страшне побоїще, не в змозі винести горя, падає додолу!  Не знаходить  
спокою моє серце, коли я бачу,  о міцнорукий, мати Лакшмана, царівну,  дочку володаря землі! Ось і інші,  
бачачи своїх братів, мужів та синів убитими і лежачими на землі, падають на їхні тіла, хапаючи їх за руки  
своїми ніжними руками!

Послухай, нескоримий, як на місці кривавої бійні кричать поважні дружини й жінки, які втратили своїх 
рідних!  Подивися,  могутній,  як  вони,  виснажені  утомою  та  мукою,  щоб  не  впасти,  спираються  на  рами  
розбитих колісниць, на туші вбитих слонів і коней! Дивися, як деякі стоять у заціпенінні, тримаючи в руках  
відсічену від тіла голову найближчого родича, прикрашену чудовими сережками, з великим, гарним носом, о  
Крішно! Мабуть, ці бездоганні жінки і я, недоумкувата, у минулому житті зробили якийсь чималий гріх, о  
безгрішний, — за це й відплатив нашим близьким Цар справедливости, о Джанардано! Адже всяке діяння — 
чи благе, чи зле — нікуди не зникає,  о Варшнейє! Дивися,  ці дружини, у розквіті юності,  з прекрасними 
грудьми  й  животами,  із  чорними  очима,  віями  та  волоссям,  народжені  в  знатних  родинах,  соромливі,  з 
голосом, що нагадує пташине воркування, — видають пронизливі лементи, немов журавлихи, і, втрачаючи 
почуття  від  горя  й  муки,  падають  додолу.  Чи  бачиш  ти,  о  Мадгаво?  Бездоганно-прекрасні  обличчя  цих 
дружин, подібні до розквітлих лотосів, обпалює, о лотосоокий, сонце журби. Жительки гарему, яких мої сини,  
гордовиті, немов розлютовані слони, ревнували до рівного собі, — нині відкриті поглядам простого народу!  
Подивися,  о  Говіндо:  щити  із  зображенням  сотні  місяців,  що  блискають  немов  сонце,  прапори,  золоті 
обладунки, шийні гривні й шоломи моїх синів,  розкидані по землі,  палають наче вогні,  рясно підгодовані  
жертовним маслом.

Ось лежить Духшасана, повалений Бгімою. Всю кров з його тіла випив той герой, о згубнику недругів!  
Глянь,  о  Мадгаво:  палицею,  смертоносною  для  героїв,  убив  сина  мого  Бгімасена,  підбурюваний  на  це 
Драупаді, згадуючи страждання пандавів при грі в кості! Адже цей Духшасана, щоб догодити братові своєму 
й Карні, о Джанардано, сказав серед зборів Панчалійці, програній в кості: «Ти — дружина рабів і негайно,  
разом із Сахадевою, Накулою і Арджуною, повинна піти для служіння у наш дім!». І тоді, о Крішно, я сказала  
цареві Дурьйодхані: «Син, прожени від себе Шакуні, уже накритого арканом Смерти! Знай, що твій вуй, мій  
брат — великий лиходій, підбурювач розбратів. Скоріше залиш його, сину мій, і примирися з пандавами! Чи  
ти, дурнику, не знаєш, який у битві, розлютований Бгімасена? Гострими стрілами слів ти зараз дрочиш його, 
як  слона  розлютовують,  закидаючи палаючими смолоскипами».  Але  він,  жорстокий і  злісний,  націливши 
стріли уїдливих слів,  вилив на пандавів свою отруту,  немов змія — на могутніх биків. І ось, розкинувши 
великі руки, лежить Духшасана, убитий Бгімою, немов могутній бик — левом. Дивовижне діяння зробив у 
гніві нестримно-лютий Бгімасена: він випив на полі бою кров Духшасани.

Так вістить розділ вісімнадцятий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  1 9
Г а н д х а р і  м о в и л а :
Ось  лежить  на  землі,  о  Мадгаво,  син  мій  Вікарна,  чию  поведінку  схвалювали  мудреці,  —  убитий, 

порубаний на тисячу шматків Бгімою. В оточенні туш убитих слонів лежить Вікарна — немов сонце восени в 
оточенні синювато-чорних хмар, о Мадгусудано! Широку п’ясть його руки, покриту шрамами від зіткнення з 
тятивою і обгорнену шкіряною захисною стрічкою, марно намагаються дзьобати голодні стерв’ятники. Його 
юна дружина,  опалена горем, цих прагнучих поживи стерв’ятників увесь час силкується відігнати,  але не  
може,  о  Мадгаво!  Прекрасний юний герой Вікарна,  о  чоловіче-туре,  був  звичний до щастя,  заслуговував 
щастя — і  от він простягнений у пилюці!  Хоча його  життєві  центри 8 простромлені  були  на прі  цільно-
залізними стрілами, дротиками і  гачкуватими «вухастими» стрілами, але краса й зараз не покинула  цього  
найгіднішого з бгаратів!

Ось спочиває,  залишаючись і  зараз лицем до ворога,  винищувач ворожих ратей Дурмукха.  Його вбив 
герой цієї битви Бгіма, на виконання даної ним обітниці. Його обличчя, о Крішно, навіть наполовину з’їдене 
хижаками, сяє яскравіше, ніж місяць у сьомий день світлої половини! Як могло трапитися, о Крішно, що цей  
герой, мій син, такий прекрасний вродою, убитий у битві ворогами, буде гризти земний порох? Як трапилося,  
друже  мій,  що Дурмукха,  якому ніхто  не  міг  протистояти у  битві,  нині,  убитий ворогами,  завоював собі  
небесний світ?

Подивися,  о  Згубнику  Мадгу:  ось  лежить  на  землі,  убитий,  інший  син  Дхрітараштри  —  Читрасена,  
недосяжний взірець для всіх стрільців з лука! Його, прикрашеного яскравими квітковими гірляндами, оточує,  
немов готовий до послуг почет, змучений горем, та заплакані юні дружини, разом зі зграями кровожерливих 
хижаків! Змішання різноманітних звуків: криків плачучих жінок і звіриного виття — вражає мене, о Крішно!
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А тут чудовий юнак, вічний мазунчик найчарівніших жінок — Вівіншаті, лежить, повалений у порох, о  
Мадгаво! Відважного Вівіншаті, чий обладунок весь посічений стрілами в битві, два десятки стерв’ятників з  
усіх боків оточили! Прорвавшись у середину раті пандавів на бойовищі, сподобився він лягти на ложі героїв,  
як і слід праведному мужеві. Глянь, о Крішно, на дивно-прекрасний лик юного Вівіншаті, з чудовим носом і  
бровами, з незмінною посмішкою, що сяє немов Місяць — Володар зірок! І це — той, кому колись догоджали 
чудові жінки, немов жінки Індри — одному з Васу, немов тисячі небесних дів — граючому гандхарву!

Хто зважився би протистояти відважному Духсасі,  згубникові недругів,  винищувачу військових ратей,  
окрасі зборів! І ось, нині тіло Духсахи, наїжачене стрілами, сяє красою, немов гора, що вся поросла квітучими 
деревами атмаруха  і  карнікара.  Золотий вінок і  блискучий обладунок  прикрашають мертвого Духсаху,  як 
Вогонь прикрашав собою Білу гору.

Так вістить розділ дев’ятнадцятий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 0
Г а н д х а р і  р е к л а :
Той, хто вважався переважаючим у півтора рази силою і доблестю свого батька, і тебе, о Мадгаво. Той,  

хто подібний буйному і гордому леву, о Дашархо, той, хто зумів один прорвати непроникний бойовий шерег 
мого сина. Той, хто став Смертю для багатьох інших, — нині сам потрапив у владу смерти. Але, як я бачу, о 
Крішно, хоча й убитий Каршні,9 власник непомірного бойового запалу, Абгіманью, — блиск його величі не 
мерхне!

Оплакує ж цього героя, свого чоловіка, змучена скорботою, юна дочка Вірати, невістка Володаря Гандіви.  
Ось, підійшовши ближче до чоловіка, дочка Вірати ніжно гладить його рукою, о Крішно! Велеславна, вдихає 
запах голови сина Субхадри, прекрасної, як місяць або лотос, і спочиває на шиї оповитій трьома лініями, які  
приносять щастя, немов гвинтоподібна мушля. Ця красуня, чий вигляд викликає жагуче бажання, соромлива,  
обіймає його, як робила це колись, коли була хмільна вином. Знявши з нього обладунок, розглядає вона, о  
Крішно, його тіло, у золотому оздобленні, обагрене кров’ю з ран. Не зводячи з нього погляду, ця юна діва  
волає до тебе, о Крішно: «Ось він лежить убитим — такий же, як ти, лотосоокий, у силі,  відвазі й потузі  
ратного  запалу рівний тобі,  о  безгрішний,  а  красою тебе  навіть  перевершуючи,  — ось  він  простягнений 
мертвим на землі! Такому зніженому, звиклому спочивати на килимках з оленячої вовни або на шкурах — чи 
не болісно нині тобі лежати тілом прямо на землі? Ти лежиш, розкинувши свої чудові, великі, як два слонячих  
хоботи, прикрашені золотими браслетами руки, шкіра на яких загрубіла від тятиви лука при пострілі! Так,  
міцно ти спиш, немов стомившись після великих трудів: навіть не відгукнешся на мої такі жалібні благання! 
Куди  ж  ідеш  ти,  шляхетний,  залишаючи  шляхетну  Субхадру,  богоподібних  старців  роду  Куру  і  мене, 
нещасну?». Зібравши рукою у пучок його злипле від крови волосся, поклавши його голову на коліна, питає  
вона його, як живого: «Сина сестри Васудеви і Володаря лука Гандіви — як могли вразити тебе серед битви ті 
колісничні бійці? Хай покриє ганьба цих лиходіїв: Кріпу, Карну і Джайядратху, а також Дрону та сина Дрони 
за те, що вони погубили тебе! Про що в ту мить думали всі ці найбільші колісничні вої? Як могло бути, що 
тебе, о герою, одного з усіх боків, мені на горе, оточивши, жадаючи твоєї смерти, вороги убили, як беззахисне  
дитя,  на  очах  у  пандавів  і  панчалів  —  твоїх  захисників!  Будучи  свідком  того,  що  тебе,  немов  сироту 
безрідного,  убили в бою численні вороги,  як може жити на світі  тигр серед мужів,  відважний син Панду  
Арджуна! Ні отримання великого царства, ні тріумф над ворогами — ніщо вже не доставляє радости партхам 
без  тебе,  о  лотосоокий!  Незабаром і  я  піду слідом за  тобою в ті  світи,  які  добуваються  зброєю,  а  також 
дотриманням дхарми і самовладанням. Там ти знову будь мені захисником! Нелегко людині вмерти, якщо час 
її  ще не прийшов:  ось чому я,  хоч і  бачила,  як ти впав у битві,  усе  ще жива,  нещасна!  До кого зараз із 
мешканців світу предків звертаєшся ти із чемним словом і посмішкою — як колись до мене, о муже-тигре! 
Безсумнівно,  там, на небі,  чудовою своєю красою і  веселою привітною мовою бентежиш ти серця апсар.  
Досягши світів, приготовлених для вершителів благочестивих справ, ти, мабуть, веселишся там з апсарами.  
але згадай іноді, о сину Субхадри, і про те добро, яке я тобі зробила! У цьому світі призначені були нам з  
тобою лише шість місяців спільного життя, а на сьомий місяць, о герою, ти вже зустрів свою загибель!». І  
коли Уттара,  страждаючи, вимовляє ці  слова,  свідомість її  потьмарюється,  а інші жінки з царського роду  
матсьїв відтягають її геть.

Несучи пріч стражденну Уттару, пізнали вони самі ще більші страждання, заридали і запричитали, коли 
побачили  вбитого  Вірату.  Поваленого,  посіченого  стрілами  і  зброєю  Дрони,  обагреного  кров’ю,  Вірату 
шматують стерв’ятники, ворони і шакали. Чорноокі дружини, слабкі та нерішучі, безсилі перевернути тіло,  
шматованого птахами Вірати.  Опалені сонцем, сполотніли ці  дружини від трудів  і  зусиль,  краса їх облич  
померкла.  Подивися,  о Мадгаво,  на цих хлопчиків: Уттару,  Абгіманью і  Судакшину,  царя камбоджів,10 на 
прекрасного Лакшмана: ось лежать вони, убиті, у самому центрі ратного поля!

Так вістить розділ двадцятий у Стріпарві великої Магабгарати.
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Р о з д і л  2 1
Г а н д х а р і  м о в и л а :
Ось спочиває великий стрілець із лука і воїн-колісничний Вайкартана. Як вогонь, полум’янів він у битві, 

але Партха погасив його своїм ратним запалом. Бачиш, ось Карна Вайкартана, який убив багатьох великих 
колісничних бійців, убитий, простягнений на землі. Все тіло його залите потоками крови! Його гнів легко  
спалахував і  довго не вгасав,  великим луком володів він,  великою колісницею. І цей герой спочиває тут,  
убитий  у  сутичці  із  власником  Гандіви!  Сини  мої,  великі  колісничні  бійці,  зі  страху  перед  пандавами,  
борючись, завжди ставили його вперед, як стадо слонів — свого ватажка. І от повалив його у битві Савьясачин 
— немов лев — тигра, немов розлютований слон — іншого слона! Тепер, о муже-тигре, зійшлися до тіла 
убитого в битві  героя і  дбайливо його оточили заплакані,  з  розпущеним волоссям,  його дружини.  Цареві  
справедливости Юдхіштхірі вселяв він завжди таку тривогу, що той тринадцять років, думаючи про нього, не 
знав сну. Невразливий він був у битві для ворогів, як Індра — для своїх недругів. Палав він, немов вогонь  
кінця світу.  Був стійким, немов сам Хімаван. Герой цей був головним захистом для сина Дхрітараштри, о 
Мадгаво!  Убитий,  простягнений він  тепер на  землі,  немов дерево повалене  вітром!  Дивися,  ось  дружина 
Карни, мати Врішасени теж на землю впала, ридає й жалібно голосить:

«Воістину, прокляття наставника тебе в ту мить осягло, коли колесо твоє земля поглинула, а після, тобі,  
оточеному  ворогами,  Завойовник  багатств  серед  битви  відітнув  стрілою  голову!».  Поглянь,  ось  і  сама 
заплакана, важко стражденна мати Сушени побачивши Карну, не зломленого духом, міцнорукого, як і раніше 
прикрашеного золотою гривнею — зомліла й упала. Не багато вціліло після м’ясоїдних хижаків, з усіх боків  
обгризене тіло, о великий духом! Вигляд цей так же мало радує, як вигляд щербатого місяця в чотирнадцяту 
ніч темної місячної половини! Неспокійна, вона то впаде на землю, то знову встає сумна, то вдихне запах 
голови Карни, то заридає, сумуючи також і за вбитим сином.

Так вістить розділ двадцять перший у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 2
Г а н д х а р і  м о в и л а :
На тілі володаря Аванті,  убитого Бгімасеною, зібралися на свій бенкет стерв’ятники й шакали. Багато  

було рідні в цього героя, а зараз він — як безрідний сирота, якого й захистити нікому! Поглянь на нього, о  
Згубнику Мадгу: він учинив бійню своїм ворогам, але нині спочиває на ложі героїв, залитий кров’ю! Бачиш: 
шакали,  шуліки  й усілякі  інші  хижаки тягають його труп  зі  сторони в  сторону — така  мінливість  Часу!  
Спорідненого  з  битвою  героя,  що  спочиває  на  ложі  героїв,  царя  Аванті  дбайливо  оточили  з  усіх  боків 
заплакані дружини!

Подивися, о Крішно: ось велемудрий Бахліка, син Пратіпи, лежить, убитий стрілою з широким лезом,  
подібний до сплячого тигра. Хоч він і вбитий, а вигляд його, як і раніше, сяє так само яскраво наче повний  
Сома, який зійшов на небо у повню!

Опалений скорботою за сином, виконуючи дану клятву, син Пакашасани (Арджуна) вбив у битві сина 
Вріддхакшатри (Джайядратха).  Подивися:  ось той,  який розтрощив одинадцять ворожих ратей,  той,  кого 
оберігав у бою великий духом Дрона — Джайядратха лежить, убитий Арджуною на виконання своєї клятви! 
На тілі велемудрого, сповненого гордости Джайядратхи, вождя синдху та саувірів, нині бенкетують шакали, о 
Джанардано! Віддані дружини силкуються відігнати їх, о Непохитний, ті ж з ричанням тягнуть тіло у сусідній,  
порослий  лісом  яр.  Ось  обступили  з  усіх  боків,  охороняють  міцнорукого синдху  саувірські,  гандхарські, 
камбоджійські і яванські жони!11 Коли, захопивши Драупаді, кинувся він геть  разом з кекайями,12 уже тоді 
була  вирішена  загибель  Джайядратхи  від  рук  пандавів,  о  Джанардано!  Але  того  разу  відпустили  вони 
Джайядратху з поваги до Духшали.13 Чому ж тепер не виявили вони знову до неї поваги, о Крішно? Ось ця 
юна дочка моя, змучена горем, голосить, тяжко журиться і кляне ненависних пандавів! Чи може бути для мене 
більшеє горе, о Крішно, ніж те, що юна дочка моя залишилася вдовою або невістка втратила свого чоловіка-
пана? Подивися, який жах: Духшала, немов би забувши про страх і горе, метається в різні боки по полю — 
вона не може знайти голову чоловіка! Той, хто один стримував натиск усіх пандавів, кинувшись на допомогу  
синові (Абгіманью), — убивши великі раті, все ж сам став здобиччю Смерти! Нині цей герой, здолати якого  
було сутужніше, ніж лютого слона, з усіх боків оточений заплаканими місяцеликими дружинами!

Так вістить розділ двадцять другий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 3
Г а н д х а р і  р е к л а :
Ген  і  сам  Шалья,  вуй  Накули,  спочиває,  убитий  у  битві  благочестивим  знавцем  дхарми,  Царем 

справедливости! Той, хто завжди й усюди суперничав із тобою, о муже-туре, великий колісничний боєць, цар 
мадрів лежить тут  убитим! Коли він правував у битві  колісницею сина Адхіратхи,  то для перемоги синів  
Панду він усіляко підривав бойовий запал Карни, о сину мій! Подивися, який жах: красою рівний повному 
місяцю, з очима подібними до пелюсток лотосу, ясний лик Шальї став здобиччю ворон! У цього героя, чий 
лик блищить мов золото, з рота вивалився язик кольору червового золота, і птахи клюють його, о Крішно!  
Шалью, який був колись окрасою зборів, убитого рукою Юдхіштхіри, обступили з усіх боків, голосячи, жінки 
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з царського роду мадрів. Ці тонкостанні кшатрійки, зійшовшись над тілом, голосять-тужать за тим чоловіком,  
туром серед кшатріїв — царем мадрів.  Вони стоять,  оточивши з усіх боків убитого Шалью — немов юні 
слонихи навколо ватажка,  який потопає в болоті!  Дивися:  ось спочиває на ложі героїв відважний Шалья,  
найчудовіший з колісничних бійців,  який служив багатьом захистом. Нині тіло його розсічене на частині 
стрілами!

Ген, повалений, спочиває на землі мешканець гір, кращий з погоничів слонів, могутній цар Бхагадатта. І  
хоч шматують його хижаки, усе ще блискає на голові його прикраса у волоссі — золотий вінець. Була між ним 
і Партхою найжорстокіша, страшезна битва, яка змушує тремтіти, подібна тій, що була між Індрою і Балі.  
Ставши проти Партхи у бою, Завойовника багатств, цей міцнорукий воїн створив йому чимало турбот — але 
однак, був убитий сином Кунті.

А тут лежить мертвим той, рівного якому у відвазі й геройстві не було на світі — жахаючий ворогів у  
битві Бгішма. Подивися, о Крішно: сонцесяйний син Шантану повалений, немов Сонце скинуте Часом з неба 
наприкінці юґи! Обпаливши у битві ворогів жаром своєї зброї, сонцесяйний земний герой хилиться до свого  
заходу, як сонце наприкінці дня, о Кешаво! Бачиш, ось герой, який у знанні дхарми не поступається самому 
Девапі,14 спочиває  він  нині  на  ложі  зі  стріл  —  ложі  героя,  яке  приймає  лише  обраних.  Постеливши  з  
«вухастих», зазубрених і прямих, цільнозалізних стріл найчудовіше ложе, володар зійшов на нього і лежить,  
немов Сканда — на заростях очерету! Син Ґанги спочиває головою на чудовому підголівнику, складеному із  
трьох стріл, яке влаштував для нього Володар лука Гандіви. Ось лежить велеславний, що не мав рівного собі в 
битві,  син  Шантану,  який,  на  виконання  волі  батька,  утримував  своє  сім’я,  о  Мадгаво!  Душею відданий 
дхармі, у спадщину прийнявши знання дхарми виявлене в усякому спорі, він хоч і смертний, а продовжує,  
немов безсмертний, зберігати життєвий подих!15 Коли Бгішма, син Шантану, лежить нині, убитий ворогами, 
тож, не залишилося більше на світі людини, яка б досягла досконалости в мистецтві бою, або в мудрости, чи у  
доблести! Незмінно правдивий у слові, цей герой, знавець дхарми, коли пандави запитали його, сам повідав їм 
секрет своєї загибелі в битві. Колись саме він відродив згаслий було рід Куру.  І от тепер він, велемудрий, 
разом з усіма куру йде в небуття! До кого тепер куру звернуться за порадою у питаннях дхарми, після того як  
бик серед людей, богорівний Деваврата, піде на небо, о Мадгаво!

Подивися: ось лежить убитий Дрона,  найкращий наставник усіх кауравів,  керівник Арджуни,  учитель  
Сатьякі.  Великий  герой  Дрона  знав  зброю чотирьох  видів  настільки  ж  добре,  як  Володар  Тридцяти або 
Бхаргава Шукра, о Мадгаво! Завдяки йому, Бібхатсу, син Панду, зробив надважкий подвиг. І ось він лежить  
убитий, не захистило його знання усілякої зброї. Лише поставивши його на чолі, зважилися каурави кинути  
виклик пандавам — і  ось Дрона,  найдосконаліший з усіх носіїв зброї,  порубаний зброєю на шматки! Він  
рухався по бойовищу, спалюючи вороже військо, залишаючи слід, подібний сліду вогню, та от він спочиває, 
убитий, подібний погашеному багаттю. У руці його, як і раніше затиснутий лук, ще цілі шкіряні щитки на  
руках — Дрона, навіть і вбитий, виглядає як живий, о Мадгаво! Чотири Веди й усіляка зброя не залишають 
цього героя, о Кешаво, так і залишаються при ньому, як на початку часів при Праджапаті. Ось прекрасні його 
стопи, гідні оспівування і оспівані поетами, шановані сотнями його учнів, — нині їх шматують шакали. При  
Дроні,  убитому  сином  Друпади,  скорботно  несе  свою  варту  Кріпі,  чия  свідомість  затуманена  горем,  о  
Згубнику  Мадгу!  Подивися  на  неї,  стражденну,  заплакану,  з  розпущеним  волоссям  і  схиленою  низько  
головою,  — як  вона  виявляє  шанування  своєму вбитому чоловікові,  Дроні,  найгіднішому з  носіїв  зброї! 
Подвижниця із скуйовдженим, як у пустельника волоссям, віддає вона на бойовищі останню шану Дроні, чий  
обладунок весь розбитий стрілами Дхріштадьюмни, о Кешаво! Славна, ніжна, слабка Кріпі із сил вибивається, 
намагаючись зробити похоронний обряд для свого вбитого мужа.  Склавши за всіма правилами похоронне  
багаття, з усіх боків запаливши його і помістивши поверх Дрону, співаки ведійських гімнів співають на три 
основних тони!  Брахмани-учні  зі  сплутаним по-пустельному волоссям підкидають у багаття луки,  ратища  
списів і кузови колісниць, о Мадгаво! Використовуючи як дрова всіляку іншу зброю, спалюють вони власника  
невимірного ратного запалу. Поклавши Дрону на багаття, вони оспівують і оплакують його. Інші ж славлять 
його  трьома проміжними тонами,16 приносячи у  жертву Дрону на  Пожирателеві  жертв,  ніби один вогонь 
помістивши на інший вогонь. Брахмани — учні Дрони, обійшовши багаття проти сонця, поставивши поперед 
себе Кріпі, прямують потім у напрямку Ґанги.17

Так вістить розділ двадцять третій у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 4
Г а н д х а р і  м о в и л а :
Дивися, ось поруч — син Сомадатти (Бхурішравас), убитий Ююдханою. Тіло його дзьобають зграї птахів. 

Відразу видно і самого Сомадатту, котрий ніби докоряє, змучений скорботою за сином, його вбивці, великому 
лучнику Ююдхані, о Джанардано! А це — обійнята тугою мати Бхурішраваса. Вона звертається, бездоганна,  
до чоловіка свого Сомадатти, ніби утішаючи його:

«Це — щастя, о великий царю, що не бачиш ти жорстокої загибелі бгаратів, побоїща кауравів, жахливого 
кінця юґи! Це — щастя, що не бачиш ти нині вбитим свого сина-героя, який роздавав тисячами жертовні  
дарунки, звершника багатьох жертвопринесень, на чиєму прапорі красувалося зображення жертовного стовпа! 
Це — щастя, що ти не чуєш, о великий царю, невгамовно-страшного крику невісток твоїх, подібного лементу 
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лебедів  над  океаном!  Невістки  твої,  які  втратили  дітей,  втратили  своїх  мужів-володарів,  мечуться  по 
бойовищу,  розпустивши по плечах своє  чорне  волосся,  напіводягнені!  Це  — щастя,  що ти  не  бачиш,  як 
шакали шматують чоловіка-тигра, якому Арджуна відітнув руку перш, ніж його вбили! Це — щастя, що ти тут 
не бачиш убитого в битві Шалу, Бхурішраваса і всіх невісток твоїх, які залишилися вдовами! Це — щастя, що  
ти не бачиш, як золотий парасоль великого духом сина твого, на чиєму прапорі красувався жертовний стовп,  
лежить, повалений, на днище його колісниці!».

А ось чорноокі дружини Бхурішраваса, обступивши з усіх боків, оплакують чоловіка свого, котрого вбив 
Сатьякі. Змучені тугою за мужем, вони невгамовно про нього голосять і падають у розпачі горілиць на землю,  
о Кешаво! Як же тільки міг Бібхатсу зробити таку огидну справу:  відітнути руку хмільному боєм героєві,  
великому жертводавцю! Але ще найлютіше діяння вчинив Сатьякі: він убив людину, досконалу духом, у той 
час, коли та тримала повний піст для того щоб піти з життя! «Ти мертвий, о благочестивий! Двоє — одного 
безчесно тебе вбили!», — так голосять дружини Стовпознаменного, о Мадгаво! Дружини Юпадхваджи, ті,  
чий стан не ширше руки, кладучи руку чоловіка собі на коліна, жалібно його оплакують:

«Ось рука, що зривала пасок, стискала пишні груди, гладила пупок і стегна, розв’язувала вузли одягу. У  
мить,  герой у битви відволікся на іншого,  Партха,  вершитель незаплямованих діянь,  відітнув її  на очах у  
Васудеви! Про це «велике діяння» Арджуни, що будеш розповідати ти на зборах і бесідах, о Джанардано, і що 
розповість  сам  Увінчаний  діадемою?»,  —  такий  докір  висловивши,  замовкає  красуня,  але  відразу  інші 
дружини підхоплюють її плач, ніби вона доводилася їм невісткою!

Цар Гандхари, могутній, істинно-доблесний Шакуні — убитий Сахадевою, дядько — племінником, сином 
сестри! Той, кого колись обмахували двома опахалами на золотих держаках, тепер повалений, і овіюють його 
крильми хижі птахи! Він міг приймати сотні й тисячі різних форм, але тепер ворожба цього чарівника спалена 
ратним запалом синів Панду!  Той, хто колись, на Зборах, будучи  майстром обману,  виграв у Юдхіштхіри  
багате царство,  — нині  сам програв своє життя!  З  усіх  боків обступили його хижі  птахи,  о  Крішно!  На  
погибель моїм синам вивчився він мистецтву гравця. Чи ж не він поклав початок великій зваді з пандавами,  
від якої  загибель прийшла і  моїм синам,  і  йому самому з усією раттю! Як мої  сини добули  собі  зброєю  
посмертні світи, так і цей злочинець добув зброєю ті ж світи, о володарю. Як би й там не збив він синів моїх і 
братів зі шляху вірного знання на свій невірний шлях, о Згубнику Мадгу!

Так вістить розділ двадцять четвертий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 5
Г а н д х а р і  м о в и л а :
Подивися  на  незборимого  царя  Камбоджі:  могутній  тілом,  немов  бик,  він  був  звичний  до  ложа  з 

камбоджійських килимів — але нині, убитий, простягнений у поросі, о Мадгаво! У великому сумі, жалібно 
голосить його дружина, дивлячись на руки його, колись завжди натерті сандаловою пастою, а нині вимащені  
кров’ю: «Ось ці руки,  подібні двом сталевим  брусам,  із прекрасними долонями й пальцями. Не було межі 
моєму блаженству,  коли вони обіймали мене!  Що за доля  мене  очікує,  коли я  тебе,  о  володарю народу,  
втратила, осиротіла, залишилася беззахисною!», — так голосить солодкоголоса. Хоча ці дружини й виснажені,  
тіла їх зберігають красу — так вінки небожителів, опалені навіть спекою, не в’януть. Подивися, о Згубнику  
Мадгу,  ось  поруч  лежить відважний цар Калінги,  у  якого  на  передпліччі  кожної  з  могутніх  рук  — пара  
палаючих золотим блиском браслетів.  Дивися,  ось магадхські  дружини  ридають,  оточивши тіло  володаря 
магадхів Джайятсени, о Джанардано! Плач цих велеоких, солодкоголосих красунь зачаровує слух і розум, о 
Джанардано, від нього бентежиться моє серце! Змучені скорботою, ридають магадхські дружини. Звиклі до 
багато застелених лож,  вони,  скинувши всі  свої  прикраси,  попадали прямо на землю! А там,  на відстані,  
ридають дружини, обступивши з усіх боків свого вбитого чоловіка,  царського сина Бріхадбалу,  правителя  
Косали.  Обійняті  скорботою,  раз  у  раз  втрачаючи  почуття,  витягають  вони  з  його  тіла  стріли,  пущені  
могутньою рукою сина Крішни Абгіманью. Від спеки й від утоми обличчя цих, у всьому бездоганних жінок,  
стали подібні до зів’ялих лотосів, о Мадгаво! Убиті Дроною, так і лежать, повернуті всі до нього обличчям, 
сяючи  браслетами  на  передпліччях,  п’ять  відважних  братів-кекайїв.  У  них  обладунки  кольору  червового 
золота, у них червоні прапори, вінки й колісниці — тому й опромінюють вони землю, як світочі, як п’ять  
палаючих багать. Подивися, о Мадгаво, на Друпаду: його вбив у битві Дрона, немов величезний лев у лісовій 
хащі вбив велетня-слона! Великий білий парасоль царя панчалів сяє, о лотосоокий, немов сонце на осіннім  
небі! А ось скорбні дружини та невістки царя Панчали, старого Друпади. Віддавши його вогню, роблять вони  
лівосторонній обхід навколо похоронного багаття. А інші красуні, забувши про усе від горя, несуть на руках  
тіло убитого Дроною відважного,  великого лучника,  бика в царському роду країни Чеди — Дхріштакету.  
Відбивши в сутичці зброю Дрони, він, однак, лежить тут убитий, немов дерево віднесене рікою, о Згубнику  
Мадгу!  Знищивши раніше тисячі  ворогів,  колісничний боєць,  відважний Дхріштакету,  цар Чеди,  все-таки 
загинув у цій битві! Біля тіла царя Чеди, який поліг разом із військом і з усіма своїми родичами, стоять на  
сторожі  дружини,  відганяючи  від  нього  птахів,  о  Хрішикешо!  Поклавши  собі  на  коліна  голову  істинно 
доблесного  героя,  онука  царівни  дашархів,  правителя  Чеди,  оплакують  його  красуні  дружини!  А  ось,  о  
Хрішикешо,  чарівнолиций,  прикрашений  чудесними сережками син  його,  якого  на  прі  посік  численними 
стрілами Дрона. Як у битві він захищав з тилу свого героя-батька, який боровся з ворогами, так і зараз його не 
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покинув, о Згубнику Мадгу! Ось, так само і онук мій слідував за батьком: згубник ворожих героїв Лакшмана 
— за міцноруким Дурьйодханою! Дивися, о Мадгаво, он лежать Вінда й Анувінда, царевичі з Аванті, — немов 
два дерева у цвіті, зламані вітром наприкінці зими, — у золотій броні та браслетах, у незаплямовано-чистих  
вінках,  із  прекрасними,  як  у  биків  очима,  лежать  вони,  стискаючи в  руках  мечі  та  луки  зі  стрілами.  Не  
призначено, либонь, пандавам умерти, як і тобі,  о Крішно, — якщо зуміли ви всі піти живими від Дрони,  
Бгішми, Карни Вайкартани, Кріпи, від Дурьйодхани, сина Дрони Ашваттхамана, від великого колісничного 
бійця — царя  Синдху,  від Сомадатти, Вікарни та відважного Крітавармана — чоловіків-турів, які могли б 
завдяки силі своєї зброї віддати смерті навіть богів! Але всі вони впали у бою: така мінливість Часу! Воістину,  
для Долі немає нічого нездійсненного, о Мадгаво, якщо вже всі ці герої, бики серед кшатріїв, убиті іншими 
кшатріями! Відважні мої сини, можна вважати, загинули вже тоді, о Крішно, коли ти, невдало закінчивши 
справу, повернувся в Упаплавью. У той час син Шантану і велемудрий Відура рекли мені: «Не прив’язуйся  
серцем до синів своїх, кауравів!». Прозріння цих двох мудреців не може бути помилковим — і ось невдовзі,  
мої сини і справді, перетворені на попіл, о Джанардано!

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Вимовивши ці слова, Гандхарі, змучена горем, впала на землю. Розпач позбавив її здатності розрізняти 

навколишнє,  вона  втратила  владу над  собою,  о  бгарато!  Потім  скорбота  за  синами  знову осягла  її,  гнів 
сповнив тіло, і, у сум’ятті почуттів, Гандхарі почала обвинувачувати Шаурі.

Г а н д х а р і  с к а з а л а :
Сини Панду й сини Дхрітараштри спопелили один одного, о Крішно. Чому ж ти, коли вони вбивали один 

одного, допустив це, о Джанардано? Маючи численних прихильників і велике військо, володіючи одночасно і 
даром переконання,  і  знанням священних текстів,  — ти був  у змозі  запобігти цьому.  Але ти свідомо дав  
загинути роду Куру, о Згубнику Мадгу, тому саме тобі й належить скуштувати плід цього, о міцнорукий! Тим 
скромним подвижницьким запалом, який я нагромадила у послухові своєму чоловікові, я нині накладаю на 
тебе закляття, о Носію диску й палиці, чий Атман такий важкодосяжний!18 За те, що ти допустив, щоб родичи 
— пандави й каурави — винищили один одного, тобі призначено стати вбивцею власних родичів, о Говіндо! 
Коли мине тридцять шостий рік 19 від цього дня, ти, втративши родичів, радників, втратиш синів, блукаючи в 
лісі, приймеш смерть негідним чином,20 о Згубнику Мадгу! І тоді дружини ядавів, втративши синів, родичів і  
близьких, зійдуться оплакати тебе — як зараз ці дружини бгаратів!

В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Почувши ці грізні слова, великий духом Васудева сказав, з ледь помітною посмішкою, цариці Гандхарі: 

«Винищити військо врішни нікому не під силу, крім мене, о прекрасна! Я знаю це, ти ж лише підтвердила, о  
кшатрійко! Не можуть убити їх ні інші люди, ні навіть боги і данави. А тому, ядави самі повинні згубити один 
одного!». Коли ж вимовив це Дашарха, тремтіння охопило пандавів, сповнилися вони тривоги і втратили у 
житті всяку надію.

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

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ДРУЖИН

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ДРУЖИН
1 Згідно уявлень народної релігії, яка відображена подекуди в епосі, праведники отримують після смерті нові тіла,  

які сяють святістю. Блаженствуючи в небесних світах, вони видимі з землі у вигляді зірок. Найбільш відомий приклад —  
сузір’я «Сім святих мудреців», що відповідає нашому Великому Возу. (вгору) 

2 З подальшого з’ясовується, що ця, яка так вдало була під рукою, статуя, була колись виготовлена за наказом  
Дурьйодхани, як припустив Б. Л. Смірнов — з метою «чорної» магії, тобто статуя певної особи, над якою відбувалися  
певні магічні дії для нанесення цій особі шкоди. Але й при такому тлумаченні залишається неясним, як потрапила ця  
статуя з Хастінапура або з Курукшетри — у табір Дхрітараштри на березі Ґанги. (вгору)

3 «Руйнування  такої  статуї  вважалося  небезпечним,  —  пише  Б.  Л.  Смірнов,  —  і  Дхрітараштра  одержує  
контрудар, зламавши зображення Бгіми». (вгору)

4 Настанови  про  обов’язки  царя  —  раджадхарми  (rājadharmāh),  певний  жанр  текстів  «науки  політики»  
(нітішастри). Своя «Раджадхарма» міститься і у Мбг. (великий розділ XII книги, «Шантіпарви»). (вгору)

5 Гандхарі посилається на одне повчання, свабхававаду — «доктрина власної природи». Згідно неї, доля кожної речі,  
всі зміни її, визначені споконвічно закладеною в самій цій речі «власною природою» (svabhāva). (вгору)

6 «Дивовижне» або «божественне око» — dіvyacakşus, здатність ясновидіння, яку отримують подвижництвом або  
подароване  богами.  Класичні  тексти вважають  його  серед  siddhi  — надздібностей,  що  відкриваються  на  високих  
щаблях йоги. Найвідоміший приклад використання «дивовижного ока» — опис усіх подробиць битви на Курукшетрі  
цареві Дхрітараштрі, який перебуває на величезній відстані від поля бою, його надвірним розповідачем казок — сутою  
Санджайєю. (вгору)

7 Здавна в Індії  плоский дах будинку або палацу із  квітником на ньому, служив місцем відпочинку і  веселощів,  
особливо — після заходу сонця, коли на ньому насолоджувалися вечірньою прохолодою після денної спеки. Звідти ж, з  
даху палацу, мешканки гарему могли спостерігати вуличне життя і любуватися святковими процесіями. (вгору)

8 Життєві центри (marmāņi) — у традиційній індійській медицині - особливі точки тіла, в яких перебуває душа  
(джива)  і  через  які  поширюється  по  тілу  «життєвий  подих»  (прана).  Спеціальні  трактати  нараховують  до  107  
марманів, розподілених по всьому тілу людини, подібно точкам китайської акупунктури. (вгору)
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9 Каршні (Kārşņi) — «нащадок (або: родич Крішни»). Тут: Абгіманью, як син Арджуни (одне з імен останнього —  
Крішна) або як племінник Крішни-Васудеви, син Субхадри. (вгору)

10 В. Г. Паранджпе справедливо зауважує, що в тексті тут — характерна «епічна непослідовність»: Судакшина  
ніяк не може бути названий серед «хлопчиків». В I книзі Мбг. він названий серед гостей на сваямварі Драупаді. Отже,  
він належить до покоління пандавів, а не їхніх дітей. (вгору)

11 Із цього видно, що в уявленні творців епосу, Джайядратсі належали великі території в долині Інду і прилеглих  
частин Афганістану, населені індо-арійськими (синдху-саувіра) і іранськими (камбоджі) племенами, а також греками  
(явани). (вгору)

12 Чергове «епічне протиріччя». В описі викрадення Драупаді Джайядратхою в III книзі не тільки не сказано про  
участь у цьому представників племені кекайїв, але, більше того, кекайї згадані як учасники, разом з пандавами, погоні за  
Джайядратхою. Можна, втім, зрозуміти, яка асоціація спонукала розповідача казок назвати тут кекайїв у зв’язку із  
Джайядратхою: кекайї — пенджабське плем’я, у давньоіндійських текстах згадуване часто разом з іншими етносами  
Пенджабу і взагалі Північно-західної Індії - мадрами, шибі й синдху-саувірами, правителем яких є Джайядратха. (вгору)

13 Духшала  —  дружина  Джайядратхи,  дочка  Дхрітараштри  і  Гандхарі  —  доводилася  пандавам  двоюрідною  
сестрою. (вгору)

14 Девапі (Devāpi) — старший брат прадіда пандавів Шантану. Хвороба перешкодила йому зайняти батьківський  
трон,  і  він,  передавши владу Шантану,  пішов  пустельником у  ліси,  де  після  багатьох  літ благочестивого  життя  
знайшов брахманську гідність. (вгору)

15 Мбг. ще містить старожитнє уявлення про те, що посмертні долі людей розрізняються залежно від того, у  
який період часу помирає людина. Якщо смерть наступає в період «північного шляху сонця», названого також «шляхом  
богів» (devayāna),  півріччя, коли сонце зростає від зимового до літнього сонцестояння, людина отримує безсмертя і  
«більше не вертається». Той, хто вмирає в період «південного шляху сонця» («шлях предків», pitryāna), вертається у  
світ для нових народжень. Коли Бгішма одержує в битві смертельний удар, залишається ще 48 днів до повороту сонця  
на «північний шлях».  Тоді,  щоб уникнути нових народжень,  Бгішма за  допомогою йоги продовжує  своє  життя на  
необхідний строк, як сказано в коментованій шлоці, «зберігає життєвий подих». (вгору)

16 Що таке «три проміжних тони», як, втім, і раніше згадані три основних, сказати важко. На думку видавця  
Критичного тексту В. Г. Паранджпе «проміжними» названі тони, які виконуються напівголосно. (вгору)

17 З подальшого ясно, що метою руху до Ґанги після обряду кремації було здійснення узливань води для «насичення»  
(tarpaņa) покійного, без чого в нього не могло з’явитися нове, «тонке» тіло, необхідне для благополучного існування у  
світі предків (обряд екоддішта-шраддха). (вгору)

18 Примітно, що епітети, з якими звертається тут Гандхарі до Крішни (Носій диска й палиці — Cakragadādhara,  
Той, чий Атман важкодосяжний — Duravāpātman), стосуються не властиво до Крішни — земного царя племені ядавів, а  
до бога Вішну, втіленням (аватаром) якого виступає Крішна. Перший з них описує міфологічні атрибути Вішну, добре  
відомі  по  іконографії  бога,  у  другому  ж  закодоване  уявлення  про  містичний  шлях  до  злиття  індивідуального  
неемпіричного «Я» (ātman) із трансцендентним Абсолютом, Вищим Атманом (Paramātman). Персонажам Мбг. далеко  
не  завжди  доступне  знання  божественної  природи  Крішни  (як  і  в  цілому  міфологічного  «підґрунтя»  епічної  дії).  
Закономірно, що в цьому випадку це знання відкрите Гандхарі, яка демонструє в цей же самий час здібності ясновидіння  
і пророцтва. (вгору)

19 Згідно пророкування-прокльону Гандхарі, Крішна згодом узяв участь у визначеному долею міжусобному побоїщі, в  
результаті якого було винищено його рідне плем’я ядавів (врішни). Про це розповідається в XVI книзі Мбг. — «Книзі про  
побоїще палицями». (вгору)

20 Крішна помре не у бою, як личило б кшатрію, і не в йогічному самадхі, залишивши тіло для злиття з Богом, як  
належало б «царственому ріши». Після загибелі ядавів він спробує піти у самадхі, поринувши в медитацію в лісі, під  
деревом, але мисливець із «промовистим» іменем Джара «Старість», прийнявши Крішну за причаєного в хащі оленя,  
вразить  його  стрілою  в  п’яту  (можливо  —  рудимент  індоєвропейського  фольклорно-міфологічного  мотиву  про  
невразливість усього тіла за винятком п’яти). (вгору)

ОПОВІДЬ ПРО ПРИНОШЕННЯ ВОДИ

Р о з д і л  2 6
В а с у д е в а  м о в и в :
Устань, устань, о Гандхарі, не віддавайся скорботі. Адже це з твоєї вини винищені каурави! Бо ти над 

усіма,  віддавала  перевагу  своєму  синові,  глибоко  порочному,  заздрому,  обійнятому  безмірною гординею 
Дурьйодхані. У лиходії, людині жорстокій, дикій у люті своїй, не підкореній напучуванням старших — ти 
бачиш праведника. Навіщо ж ти власну провину хочеш перекласти на мене! Усякий, хто надмірно страждає за  
померлим або загиблим, — з одного лиха в інше впадає, подвоюється його горе!

Для  прийдешнього  подвижництва  виношує  плід  брахманка.  Скакуна,  щоб ношу носив,  — кобилиця.  
Слугу народжує шудряна, пастуха — жінка-вайшья. Такі ж, як ти царівни, народжують сина для прийдешньої 
смерти у битві.

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Вислухавши неприємну їй відповідь Васудеви,  замовкла Гандхарі  й лише виглядом показувала  тепер 

свою скорботу.  А царствений мудрець Дхрітараштра,  придушивши в собі  потьмарення журби,  породжене  
недоліком знання,  звернувся  з  питанням,  праведний душею,  до  Юдхіштхіри,  Царя  справедливости:  «Тобі 
відомо число воїв, які залишилися в живих: назви мені також і число вбитих, якщо знаєш його, о Пандаво?!».

Ю д х і ш т х і р а  м о в и в :
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Один мільярд шістсот шістдесят мільйонів і двадцять тисяч чоловік полягло в тій царській битві. Живими  
залишилося двадцять чотири тисячі сто шістдесят п’ять героїв, о Індро царів!

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Яким  же  посмертним  шляхом  пішли  ці  найгідніші  з  чоловіків,  о  Юдхіштхіро?  Повідай  мені,  о 

міцнорукий. Адже ти, я думаю, всевідаючий!
Ю д х і ш т х і р а  в і д п о в і в :
Ті, хто з радістю принесли тіла свої в жертву на вогні найбільшої з битв — пішли, істинно доблесні, у  

світи, подібні до світу Царя богів. Ті, хто впав у бою борючись, але без захвату боєм, лише корячись думці  
«Треба вмерти!»,  — ті пішли до гандхарвів. Ті,  хто на полі прі кинулися тікати, просили про пощаду,  —  
прийнявши смерть від меча, пішли до гухьяків.  Ті великі духом, які,  залишившись без зброї,  стерпіли від  
ворогів жорстокі  муки,  які,  заборонивши собі  сором втечі,  йшли у битві  прямо на ворога,  цілком віддані  
дхармі кшатріїв, упали, порубані гострими мечами, — ті герої, осяяні славою, направилися в оселю Брахми. А 
ті,  хто яким-небудь іншим чином  прийняв смерть на бойовищі,1 — ті всі потрапили до  північних куру,2 о 
царю!

Д х р і т а р а ш т р а  с п и т а в :
Сину мій, силою якого знання ти бачиш все це, немов один із досконалих? Скажи мені це, якщо тільки  

мені дозволено почути, о міцнорукий!
Ю д х і ш т х і р а  в і д п о в і в :
Колись, за твоїм наказом, о поважний, мандрував я в лісах, чинячи паломництво до тіртх. Отоді і була 

дарована мені ця милість. Я зустрів божественного ріши Ломашу і від нього прийняв це знання. А «дивовижне  
око» я отримав ще раніше завдяки джняна-йозі.5

Д х р і т а р а ш т р а  с к а з а в :
По здійсненні належних обрядів, хай будуть віддані вогню тіла й тих з народу нашого, у кого є родичі, і  

тих, про кого нікому подбати, о бгарато! Оскільки справ дуже багато, синку, ми самі займемося лише тими,  
для кого нема кому виконати обряд, і тими, хто в цьому житті не розводив свого жертовного вогню ( не був 
домогосподарем). Що ж стосується тих, чиї тіла зараз розтаскують орли та стерв’ятники, — вони всі знайдуть 
посмертні світи по справах своїх, о Юдхіштхіро!

В а й ш а м п а я н а  в і в  д а л і :
Вислухавши  це,  велемудрий  Юдхіштхіра,  син  Кунті,  віддав  розпорядження  Судхарману,  Дхаумьї  та 

візникові  Санджайї,  велемудрому  Відурі,  каураву  Юютсу,  всім  візникам  і  слугам  на  чолі  з  Індрасеною:  
«Накажіть, о шановні, виконати для них усі заупокійні обряди — щоб ніхто не залишився без тіла через те, що 
нікому  про  нього  подбати!».4 Корячись  наказу  Царя  справедливости,  високоповажні  Кшаттрі  та  візник 
Санджайя, Судхарман із Дхаумьєю й інші, на чолі з Індрасеною, приготувавши дрова сандалового дерева,  
алое і  калійяка,  очищене коров’яче масло і  сезамову олію, пахощі,  шовковий одяг і  купи всякого дерева:  
розбиті  колісниці  та  усіляку  зброю,  —  з  усією  старанністю  розвели  похоронні  багаття  й  на  них,  у  
відповідності  з  усіма  обрядовими  приписами,  зберігаючи  повне  самовладання,  одного  за  одним,  по 
старшинству,  піддали  царів  спаленню.  На  багаттях,  які  яскраво  палали  від  вилитого  на  них  удосталь 
жертовного масла, вони спалили царя Дурьйодхану із сотнею його братів, Шалью, царя Шалу, Бхурішраваса, 
царя  Джайядратху  і  Абгіманью,  о  бгарато.  Сина  Духшасани  і  Лакшмана,  царя  Дхріштакету,  Бріханту,  
Сомадатту  й  сотню  срінджайїв,  царя  Кшемадханвана  і  Вірату  з  Друпадою,  Шикхандіна  та  панчалійця  
Дхріштадьюмну з  роду Прішати,  доблесного  Юдхаманью і  Уттамауджаса,  царя  Косали і  синів  Драупаді, 
Шакуні та сина Субали, Ачалу, Врішаку і царя Бхагадатту, Карну Вайкартану разом з його неприборканим 
сином, великих лучників кекайїв, великих колісничних тригартів, Гхатоткачу — Індру ракшасів, а також брата  
Баки, царя Аламбусу і царя Джаласандху, а також сотні й тисячі інших царів, о царю!

Для деяких з великих духом царів справляли пітрімедху,5 для інших співали самани. По деяким голосили. 
Від грому саманів та річів, від ридання жінок у ту ніч, все живе заціпеніло. Бездимно палаючі очисні вогні  
сяяли у навколишньому мороці немов світила на небі в оточенні хмар. З волі Дхрітараштри розпорядився 
Відура,  щоб тіла усіх  героїв,  які  з’явилися сюди з різних далеких країн і  не мали родичів,  які  б про них  
подбали,  були  зібрані,  та  складені  тисячами  на  купи.  Потім  безліч  людей,  сповнених  жалю,  але  при  
самовладанні, віддали їх спаленню. Зробивши для них усі необхідні обряди, цар Куру Юдхіштхіра поставив  
на чолі процесії Дхрітараштру й рушив у напрямку до Ґанги.

Так вістить розділ двадцять шостий у Стріпарві великої Магабгарати.

Р о з д і л  2 7
В а й ш а м п а я н а  п р о д о в ж и в :
Досягши  милостивої,  відвідуваної  святими  людьми,  багатої  затоками,  з  пологими,  покритими  лісом 

берегами, багатоводної Ґанги, скинувши із себе прикраси, верхні частини одягу і головні убори, усі  жінки 
роду Куру, важко страждаючи, ридаючи, для своїх батьків, онуків, братів і родичів, синів, дідів, а також мужів 
зробили узливання води. Обізнані на дхармі, виконали вони водний обряд 6 для полеглих друзів. У той час, 
коли  дружин  героїв  робили  там  приношення  води  для  своїх  чоловіків,  Ґанга  стала  для  їхньої  зручности 
мілководною, мов брід, а потім знову потекла потужним потоком. Берега Ґанги, на яких юрмилися дружини 
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героїв,  були  прекрасні  й  подібні  безкрайньою  широчінню  великому океану,  але  при  цьому  безрадісні  й 
позбавлені веселощів.

І ось Кунті, о великий царю, відчувши раптовий приплив журби, заридала і слабким голосом звернулася 
до  синів  з  такими  словами:  «Цей  герой,  великий  лучник,  ватажок  ватажків,  керівник  загонів  бойових  
колісниць, відзначений усіма знаками доблести, убитий у битві Арджуною, — той, кого ви вважали Сином 
візника і  називали Радхейєю, сином Радхи, о пандави; той,  хто сяяв серед битви, немов Творець дня,  хто  
колись міг один протистояти вам усім, разом з вашими прихильниками, хто сяяв величчю, піднімаючись над  
військом Дурьйодхани; той, кому на всій землі немає рівного в доблесті, хто чесний, відважний і в битвах 
ніколи не кидався пріч, — цей вершитель незаплямованих діянь, повинен бути ушанований вами узливанням 
як рідний брат! Адже це і є старший брат ваш, який, породжений мною від Творця світла й у своїх золотих 
сережках і панцирі сяяв, подібно своєму батькові, Творцеві дня!».

Почувши ці вражаючі слова матері, пандави сповнилися ще більшої муки і почали дружно оплакувати  
Карну. А відважний син Кунті, чоловік-тигр Юдхіштхіра, зітхаючи важко, немов великий змій, сказав матері:  
«Лавини його стріл не міг  витримати ніхто,  крім Завойовника багатств.  Будучи  сіменем бога,  як став він 
сином твого  лона,  о  пані?  Полум’яна  міць  його  рук  невпинно  палила  нас  усюди.  Як  же  ти  в  собі  його  
приховала  —  адже  легше  вогонь  прикрити  одягом!  Перед  грізною  міццю  його  рук  схилялися  сини 
Дхрітараштри. Жоден інший колісничний боєць, крім Карни, сина Кунті, не міг протистояти разом стільком 
колісничним бійцям! І цей найчудовіший серед носіїв усілякої зброї — наш первородний брат! Як трапилося, 
що спершу ти народила такого найдоблеснішого героя, о шановна? На жаль, о пані, приховавши від нас цю  
таємницю, ти нанесла нам жорстокий удар! Тепер ми, з усіма нашими родичами, важко страждаємо через  
загибель Карни!  Це горе шматує  мене в сто разів  сильніше, ніж загибель Абгіманью, ніж убивство синів 
Драупаді, ніж винищування панчалійців і падіння всього роду Куру!  Скорбота за Карною палить мене так,  
немов я ввергнутий у багаття! Адже у союзі з Карною, для нас не було б нічого недосяжного, навіть із того,  
що є на небесах! І не було б цієї страшної бійні, такої згубної для роду Куру!».

Так  безперервно  оплакував  Карну Цар  справедливости,  Юдхіштхіра.  Повільно,  раз  у  раз  починаючи 
голосити, зробив для нього володар узливання води. І раптово крик його підхопили всі тамтешні чоловіки та  
жінки,  що  були  присутніми  при  обряді  насичення  Карни  водою.  Потім  мудрий  цар  Куру  Юдхіштхіра,  з 
любови до брата наказав привести до нього дружин Карни з усією челяддю, з ними разом, благочестивий,  
робив без перерви всі необхідні обряди для покійного, після чого у сум’ятті почуттів вийшов з вод Ґанги на 
берег.

Так вістить розділ двадцять сьомий у Стріпарві великої Магабгарати.

КІНЕЦЬ ОПОВІДІ ПРО ПРИНОШЕННЯ ВОДИ

КОМЕНТАРІ ОПОВІДІ ПРО ПРИНОШЕННЯ ВОДИ
1 На думку В. Г. Паранджпе, видавця Критичного тексту, в останньому вірші маються на увазі ті, хто помер або  

загинув не на полі бою, а на шляху до нього. (вгору)
2 Країна  «північних  куру»  — Уттаракуру,  індійський  «земний  рай»,  який  розташований  за  традицією десь  на  

півночі, за Гімалаями. У ведійську епоху північні куру були ще, можливо, реальною етнічною групою, відгалуженням  
племені куру, яка жила в Гімалаях. Уявлення про країну Уттаракуру як земний рай на північ від Індії проникло в греко-
візантійську  літературу,  а  через  неї  навіть  у  Давню Русь  (топоніми  Рінокоторай,  Рінокуруръ  в  «Хроніці»  Георгія  
Амартола. (вгору)

3 Джняна-йога  — «йога  знання»,  особливий  шлях  або  аспект  йоги,  у  якому  акцент робиться  на  пізнавання  і  
культивується здатність постійного розрізнення між істинним і помилковим, «Я» (ātman) і «не Я» (anātman, prakŗti).  
Прогрес у йозі має побічним наслідком отримання деяких надздібностей (ŗddhi,  siddhi),  до числа яких відноситься і  
«дивовижне око» — тобто ясновидіння. (вгору)

4 Ймовірно, мається на увазі нове, «тонке», прозоре тіло, яке покійний отримує для життя в іншому світі лише в  
результаті заупокійного обряду екоддішта-шраддха,  у  ході  якого покійного, відразу після кремації,  у  стані preta —  
безтілесного неупокоєного духу, «годували» рисовими галушками (piņda) і «напували» водою. Це займало 10 днів, потім  
покійний прилучався сонму предків-пітарів — на 12-й день, якщо він був брахманом, який мав право розводити свій  
жертовний вогонь, або через півтора місяці — якщо він належав до інших соціальних категорій. Після цього покійного  
«годували і напували» уже разом з усім сонмом пітарів, у ході періодичної загальної шраддхи. (вгору)

5 Пітрімедха — «обряд для пітарів», комплекс похоронних ритуалів, що включав у себе кремацію, збирання кісток  
тощо. (вгору)

6 Відразу після кремації належало приступити до обряду ekoddişţašrāddha («шраддха для одного», «персональна  
шраддха»),  що мав на меті  дати покійному нове  тіло.  Важливим компонентом цього обряду були  узливання води,  
(tarpaņa букв.: «насичення»). На відміну від використовуваних у щоденному ритуалі узливань води, адресованих богам  
(вода виливається зі складених разом долонь так, щоб вона стікала по кінчиках пальців) і напівбожественним мудрецям-
ріши (вода стікає по зап’ястях), при узливаннях предкам воду зливають з долоні правої руки, пропускаючи між великим і  
вказівним пальцями. (вгору)

КІНЕЦЬ КНИГИ ОДИНАДЦЯТОЇ
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